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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים נוסדה בשנת 1959. חברים בה כמאה מדענים 

ומלומדים מן השורה הראשונה של ההשכלה והדַעַת במדינת ישראל. חוק האקדמיה הלאומית 

הישראלית למדעים, התשכ״א-1961, קובע כי מטרותיה ומשימותיה העיקריות הן לטפח ולקדם 

פעילות מדעית, לייעץ לממשלה בענייני מחקר ותכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית, לקיים 

התקשרויות עם גופים מקבילים בחוץ לארץ, לייצג את המדע הישראלי בגופים ובאירועים 

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

היזמה למחקר יישומי בחינוך מעמידה לרשות מקבלי החלטות בחינוך ידע מדעי עדכני ומבוקר. 

ידע כזה חיוני לגיבוש מושכל של מדיניות ולתכנון מיטבי של התערבויות _ לשיפור הישגי 

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 

בכירים במשרד החינוך ועם בעלי עניין נוספים. ועדת ההיגוי של היזמה, שאותה ממנה נשיא 

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.

תולדות היזמה: היזמה הוקמה בשלהי שנת 2003 _ מיזם משותף של האקדמיה הלאומית 

הישראלית למדעים, משרד החינוך וקרן יד הנדיב. מתחילת שנת 2010 היזמה פועלת כיחידה של 

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. 

בקיץ תש״ע (2010) הוסיפה הכנסת תיקון לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 

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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: ך לדר ה- ו תו מחקר מ נושא  ל דה  ע ו ו ה
לימודים מחודש ן  הצעה לארגו

בשנת 2011, במענה לפנייתו של מנכ״ל משרד החינוך דאז, ד״ר שמשון שושני, הוקמה ועדת 
מומחים שתעסוק באפשרויות לארגן את מערכת החינוך בישראל באופן מחודש ומותאם 
ליכולות ולדרישות שהמאה ה-21 מעמידה לפני המערכת. בפגישתה עם הוועדה בשנת 2012 
נתנה המנכ״לית, גב׳ דלית שטאובר (שהחליפה את ד״ר שושני), משנה תוקף לנחיצותה של 

בדיקת האתגרים החינוכיים לאור השינויים העכשוויים והצפויים בחברה הישראלית.

הוועדה קיבלה על עצמה לסקור ידע מחקרי שהצטבר בַּתחום בארץ ובעולם ולהגיש המלצות 
בנושא. הוועדה, בראשותו של פרופ׳ (אמריטוס) מנחם יערי מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 
נשיא (אמריטוס) של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, החלה את עבודתה בסתיו 
תש״ע (ראשית 2011), במסגרת היזמה למחקר יישומי בחינוך של האקדמיה למדעים. הוועדה 
למדה מיום עיון, מפגשים, סיורים ודיונים שקיימה, מעדויות של מומחים שונים, מסקירות 

מצב וסקירות מדעיות שהזמינה ומאיסוף וניתוח של חומר אמפירי נוסף. 

בתום דיוניה גיבשה הוועדה מסמך מסכם המציג תמונה של תמורות שחלו בחברה הישראלית 
בשלהי המאה הקודמת ובראשית המאה הנוכחית. המסמך בוחן השלכות של תמורות אלו 
על מטרות מערכת החינוך וארגונה, ומציג את המלצות הוועדה המתייחסות לתמורות 
ולהשלכותיהן. בכל התחומים הללו מסתמכת הוועדה על ידע מחקרי-אמפירי שהצטבר בנושא 

התמורות ובסוגיית ההתייחסויות האפשריות והראויות לתמורות אלו. 

לאחר שעבר שיפוט עמיתים נמסר המסמך לראשי משרד החינוך, והוא מונגש לציבור באתר 
היזמה. 

המסמך מציג
תמונה של תמורות שחלו 

בחברה הישראלית בעשורים 
האחרונים, בוחן את 

השלכותיהן על מטרות 
מערכת החינוך ומעלה 

המלצות נגזרות.

הוועדה לנושא
מחקר מתווה-דרך:

הצעה לארגון לימודים מחדש 
הוקמה לצורך בחינת האפשרויות 
לארגן את מערכת החינוך בישראל 

באופן מותאם לדרישות המאה 
ה-21. הוועדה פעלה במסגרת 
היזמה למחקר יישומי בחינוך 

של האקדמיה הלאומית
למדעים.

ד    
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חברי הוועדה: 
פרופ׳ מנחם יערי (יו״ר), האוניברסיטה העברית בירושלים והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ד״ר חגית בנבג׳י, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ׳ נחמן בן-יהודה, האוניברסיטה העברית בירושלים, חבר הוועדה עד קיץ תשע״ב, 2012 

פרופ׳ יערה בר-און, האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, ירושלים; מכללת אורנים 

הרב ד״ר יהודה ברנדס, בית מורשה, ירושלים

פרופ׳ שאול הוכשטיין, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד״ר אדם לפסטיין, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ׳ פאדיה נאסר-אבו אלהיג׳א, אוניברסיטת תל אביב

ד״ר שמואל סתת, האוניברסיטה העברית בירושלים

מרַכזי הוועדה: 

עפרה ברנדס, מרכזת הוועדה מהקמתה עד טבת תשע״ג, ינואר 2013

ד״ר עמנואל שטראוס, מרכז הוועדה מטבת תשע״ג, ינואר 2013

ה
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דות ו ת

במהלך שנות עבודתה נעזרה הוועדה במומחים רבים משדה המחקר ומשדה העשייה גם 
יחד. עם תום עבודתה ופרסום המסמך מבקשת הוועדה להודות לכל מי שתרם לה מזמנו, 
ממומחיותו ומרצונו הטוב.* אנו מתנצלים מראש אם נשמטו שמות של מי מכל המסייעים 

והתומכים. 

תודתנו הראשונה נתונה לד״ר שמשון שושני, מנכ״ל משרד החינוך לשעבר, שיזם את הקמת 
הוועדה, לא חסך מזמנו ונפגש עם חבריה, ואף הציג את ההיגיון שמאחורי הקמתה ביום העיון 

שקיימה הוועדה בשנת תשע״ב, 2011.

כן אנו מודים למשתתפים בפגישה הראשונית (2009), שבה החליט ד״ר שושני על הקמת 
הוועדה: משה דקלו, מנהל-אגף בכיר לארגון הלימודים במינהל הפדגוגי, דליה פניג, יו״ר אגף 
מפמ״רים וממלאת מקום יו״ר המזכירות הפדגוגית, יפה פס, מנהלת האגף לחינוך על-יסודי, 
ד״ר חנה פרל, מפמ״ר מתמטיקה, לאה רוזנברג, סמנכ״ל וראש המינהל הפדגוגי, ומרים רקנטי, 

עוזרת למנכ״ל. 

תודה עמוקה לדליה פניג, כיום סגנית יו״ר המזכירות הפדגוגית, שהיתה אשת הקשר הראשונה 
של הוועדה במסדרונות משרד החינוך, ליוותה, הנחתה ועזרה ביצירת הקשרים הראשונים 
בתוך המערכת. גב׳ פניג המשיכה בליווי צמוד של פעילותנו עד תום תקופת עבודתה של 

הוועדה, ואנו מודים לה על כך. 

תודה מיוחדת למנכ״לית, דלית שטאובר, וליו״ר המזכירות הפדגוגית, פרופ׳ עפרה מייזלס, 
שמיד עם כניסתן לתפקידיהן החדשים ולמרות כובד המשימות המוטלות עליהן, מצאו לנכון 

לעמוד בקשר עם הוועדה, להיפגש עם חבריה וליצור רצף והמשכיות בעבודה המשותפת.  

תודות רבות לכל המומחים שתרמו ממרצם ומזמנם, השתתפו בישיבות הוועדה השונות ועזרו 
לחברי הוועדה להתוודע ממקור ראשון לַשטח ולשדה המחקר. המידע והנתונים שהוצגו בפני 
הוועדה שימשו אותה בדיוניה. תודתנו לאריה ברנע, מנהל בית הספר באר טוביה, לשלמה 
דוברת, בעבר יו״ר ועדת דוברת לרפורמה בחינוך בישראל וכיום שותף כללי וממייסדי קרן הון 
הסיכון כרמל ונצ׳רס, לד״ר אהרון האופטמן מהמרכז הבינתחומי לניתוח ותחזית טכנולוגית 
באוניברסיטת תל אביב, לד״ר יורם הרפז, מרצה לחינוך במכללות בית ברל ואלקאסמי, עורך 
העיתון ״הד החינוך״, לפרופ׳ ענת זוהר מבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית ומכון 
מנדל למנהיגות, לפרופ׳ דיויד כהן (D.K. Cohen) מאוניברסיטת מישיגן, לפרופ׳ מרדכי 
ניסן מהאוניברסיטה העברית וקרן מנדל ולד״ר טל סופר מהיחידה לחיזוי טכנולוגי-חברתי 

באוניברסיטת תל אביב. 

ו    

השמות להלן מופיעים לפי סדר אלפביתי של שמות המשפחה; התפקיד או השיוך הם כפי שהיו בזמן הישיבות  *
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תודתנו נתונה לד״ר ענת גופן מהאוניברסיטה העברית בירושלים שהעמידה לרשותנו מידע 
ממחקריה החדשניים ולפרופ׳ מייקל פויאר (M.J. Feuer) מאוניברסיטת ג׳ורג׳ ושינגטון על 

עצותיו הנבונות והמועילות לאורך עבודת הוועדה. 

תודות גם לכל אנשי משרד החינוך שנפגשו עם הוועדה והציגו לחבריה תמונה מאלפת של 
עשייתם המבורכת והמסועפת: ארז אשל ועוזרו שמעון שמעון, ד״ר יעל ברנהולץ, ד"ר שלומית 
גינוסר, אדר כהן המפקח על לימודי האזרחות במשרד החינוך, מירה מור, בלי מרם, טליה 
נאמן, חיה פלג, ד״ר צבי צמרת, יו״ר המזכירות הפדגוגית, רות קנולר, עדה רוזנברג, אסתי 

רוסט, חנה שדמי, חנה שוורץ ורונית שרביט. 

לצורך עבודתה הזמינה הוועדה סקירות מדעיות בנושאים שונים. תודת הוועדה נתונה לכל 
הסוקרים ועוזריהם, שעשו את מלאכתם נאמנה והשתדלו לרכז את כל ממצאי המחקר בארץ 
ובעולם בנושאים שאליהם התבקשו להתייחס. חומרים אלו שימשו את הוועדה בדיוניה. תודה 
למאיה צוקרמן, לד״ר יהושע מטיאש ולגיא אלוני _ מהאוניברסיטה העברית בירושלים, לד״ר 
דיויד פורטס ממכון ויצמן למדע, לד״ר שרה קליין ממכללת אורות ישראל ולד״ר אריאל שריד 

מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. 

כן מבקשת הוועדה להודות על הסיוע שנתנו לה ברוחב לב פרופ׳ דן אבנון, לשעבר ראש 
מרכז גילה לחינוך אזרחי ודמוקרטיה באוניברסיטה העברית בירושלים, ד״ר מרדכי חזיזה 
מהמכללה האקדמית באשקלון, אביב כהן מאוניברסיטת קולומביה, פרופ׳ יעקב כץ, לשעבר 
יו״ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, ד״ר הדר ליפשיץ מהמכללה האקדמית באשקלון 

וד״ר מיכל נויבאור-שני מהמכללה האקדמית באשקלון. 

יום עיון בנושא פדגוגיה בעידן  2011, קיימה הוועדה  בראשית שנת תשע״ב, אוקטובר 
המידע. ביום זה התקבצו חוקרים ואנשי מעשה מהמגזרים השונים שנושא זה עומד במרכז 
מחקרם ועשייתם, ושיתפו בניסיונם את הציבור שהתכנס. המידע שנאסף ביום העיון 
וגם זה שנצבר בתקופה שקדמה לו, בפגישות של נציגי הוועדה עם אנשי שטח, עשייה 
ומחקר שונים _ לוקט למאגר המידע שצברה הוועדה ובו השתמשה בעבודתה. תודותינו 
לכל מי שנפגשו עמנו בתקופת ההכנה של המפגש והציגו את מעשיהם ופועלם: ד״ר אלי 
איזנברג מרשת אורט ישראל, דרור אלוני, איש המועצה המקומית כפר שמריהו, שאף 
כתב לוועדה נייר עמדה בנושא ערכים, ד״ר יוסי אלרן ממכון דוידסון לחינוך מדעי שליד 
מכון ויצמן למדע, עדו ארגמן מבית הספר מבואות הנגב ונציגי התלמידים מבית הספר, 
ד״ר רונית אשכנזי מרשת עמ״ל, עופר ברנדס, איש קרן הון סיכון כרמל ונצ׳רס, ד״ר אבי 
גולן ממכון דוידסון לחינוך מדעי שליד מכון ויצמן למדע, אלי הומבורג מעמותת סנונית, 
ד״ר אריאל היימן ממכון דוידסון לחינוך מדעי שליד מכון ויצמן למדע, פרופ׳ חיים הררי 
ממכון דוידסון לחינוך מדעי שליד מכון ויצמן למדע, ד״ר שרה הרשקוביץ ממטח, המרכז 
לטכנולוגיה חינוכית, אבי ורשבסקי, גם הוא ממטח, פרופ׳ ענת זוהר מאוניברסיטה העברית 
ומכון מנדל למנהיגות, מיכל יעקבי ממטח, פרופ׳ מיכל ירושלמי מאוניברסיטת חיפה, גיא 

ז
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לוי ממטח, דפנה ליפשיץ מעמותת תפוח, פרופ׳ דוד מיודוסר מאוניברסיטת תל אביב, סופיה 
מינץ ממשרד החינוך, ד״ר רחל מינץ ממטח, פרופ׳ רפי נחמיאס מאוניברסיטת תל אביב, 
יונית סדן מעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב, אל״מ (מיל׳) אלי פישוף, לשעבר 
ראש ממד״ה ומנכ״ל פילת, אלי קנאי מקרן אבי חי, ד״ר מירי קסנר ממכון דוידסון לחינוך 
מדעי שליד מכון ויצמן למדע, רויטל רובין מעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב. אנו, 
חברי הוועדה, מבקשים להודות לכל בתי הספר, מנהליהם ומוריהם ולכל מי שסייעו בידינו 
להתרשם ולהכיר את העשייה כפי שהיא מתבצעת בשטח. תודה מיוחדת שלוחה למנהלות 
בתי הספר בגני תקווה, שהשתדלו לסייע בידינו: כרמלה בכר, אביבה בלאיש וגלית בר אל.

תודה גדולה לדוברים הרבים שריתקו את הקהל בדבריהם ביום העיון: לפרופ׳ מיכל בלר 
מהראמ״ה, גילה בן הר מהמרכז לטכנולוגיה חינוכית, שרית ברזלי מעמותת סנונית, פרופ׳ לב 
 I.M.) ד״ר ארווין מ׳ ג׳ייקובס ,Case Western Reserve מאוניברסיטת (L.S. Gonick) גוניק
Jacobs) מהאקדמיה הלאומית להנדסה בארצות הברית, שרון גרינברג מרשת אורט ישראל, 
אלי הורביץ מקרן טראמפ, ד"ר דובי וייס מתכנית ׳עת הדעת׳, פרופ׳ ענת זוהר מבית הספר 
 M.S.) לחינוך באוניברסיטה העברית ומכון מנדל למנהיגות, פרופ׳ מרשל (מייק) ס׳ סמית
Smith) מהאקדמיה הלאומית לחינוך בארצות הברית, ד״ר עופר רימון ממשרד החינוך, פרופ׳ 
שיזף רפאלי ממרכז שגיא לחקר האינטרנט ואוניברסיטת חיפה, פרופ׳ דן שכטמן מהטכניון 
 ,(A. Schleicher) בחיפה והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ופרופ׳ אנדריאס שלייכר

 .OECD-מבכירי ה
דוח מיום העיון נגיש במדור ׳פרסומים׳ באתר היזמה. המצגות וצילומי ההרצאות _ במדור ׳אירועים׳.

בבואה לעסוק בנושא החינוך הערכי ביקשה הוועדה להתרשם מהלך הרוח בחברה הישראלית 
בנושא רגיש ומרכזי זה וממגוון עמדות בדעת הקהל בישראל. בחורף תשע״ב-2012, פנתה 
הוועדה לציבור וביקשה לשלוח אליה ניירות דעה המתייחסים לשאלות בנושא מקומם של 
ערכים במערכת החינוך. ההיענות היתה מעל למצופה. אסופה המכילה חלק מניירות הדעה 
וכן מיפוי אקדמי שלהם ודיון בממצאיהם יצאה לאור בהוצאת היזמה למחקר יישומי בחינוך 
והונגשה לציבור באתר היזמה. בשל שיקולי עריכה שונים לא ניתן היה לכלול במיפוי ובפרסום 
את כל החומר שהגיע אל הוועדה, אך אנו מבקשים להודות לכל הכותבים: פרופ׳ ח׳אולה 
אבו-בקר מהמכללה האקדמית עמק יזרעאל, ד״ר יוסף אבינון מסמינר הקיבוצים, פרופ׳ דן 
אבנון מהאוניברסיטה העברית בירושלים, אנשי בתי ספר לחינוך שהגישו נייר משותף: פרופ׳ 
(אמריטוס) חיים אדלר, ד״ר רחל ארהרד, פרופ׳ דורית ארם, פרופ׳ אבנר בן-עמוס, פרופ׳ דניאל 
בר-טל, פרופ׳ עמי וולנסקי, פרופ׳ איריס לוין, ד״ר טובה מוסט, פרופ׳ גבי סלומון, פרופ׳ דן 
ענבר, ד״ר עדנה ענבר, פרופ׳ גלי צינמון, ד״ר ג׳וליה רסניק, ד״ר נורה רש ופרופ׳ שפרה שגיא. 
כן אנו מודים לפרופ׳ נמרוד אלוני מסמינר הקיבוצים, לרב ד״ר אהרון בוזגלו שכתב את 
נייר העמדה על בסיס עבודתו באוניברסיטת בר אילן, לשלומי בן עטר מתיכון זיו ומרקס 
בירושלים, לפרופ׳ שלמה בק, ממכללת קיי ומכון מופ״ת, לאריה ברנע מבית הספר התיכון 
האזורי באר טוביה, לגלעד גולדשמידט מסמינר הקיבוצים, לדני גל, מרצה ומנחה תהליכי 

ח    
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למידה בארגונים, לגילה גלטר ומירי צדוק-גולדרט מעמותת תורת האילוצים לחינוך, ישראל, 
לאבינועם גרנות, ראש מינהל החינוך בעיריית חולון, לפרופ׳ שמואל דגן מאוניברסיטת תל 
אביב, לעינת דהרי מהמרכז הבינתחומי הרצליה, לדקל דוד-עוזר, פעיל יוזמות חברתיות, למור 
דשן ועדנה טיקטין מרשת אמי״ת, המכון הישראלי להעצמת חדשנות, לד״ר משה וינשטוק, 
מנהל התכנית ״לב לדעת״ במשרד החינוך, לד״ר אתי חגי, מומחית לפיתוח אישי וארגוני, 
לד״ר אברהם ליפשיץ, ראש מינהל החמ״ד, לפרופ׳ נצה מובשוביץ-הדר מהטכניון בחיפה, 
לרונית מילר מהמכללה האקדמית ספיר, לפרופ׳ רון מרגולין מאוניברסיטת תל אביב, לד״ר 
אלי סילבר, לליאורה פסקל, לד״ר עליזה קורב ואפרת שפירא-רוזנברג מקרן אבי חי, לגב׳ 
אסתר עילם מהמטה למאבק בגזענות בישראל, לפרופ׳ דן ענבר מהאוניברסיטה העברית 
בירושלים, לעינת פלד מהטכניון בחיפה, לד״ר גיל פרג, מנכ״ל רשת דרכא מיסודה של קרן 
רש״י, לד״ר לטם פרי-חזן מאוניברסיטת חיפה, לעמיר פריימן מהתנועה להעצמת הרוח בחינוך, 
למר רועי פרלשטיין-דביר ולעינת רום מבית הספר התיכון הניסויי ליפתא בירושלים. לאסתר 
שפירא; לד״ר נילי שיריון, מרצה בתחומי פסיכולוגיה ויודאיקה במגזר הפרטי, למכון הישראלי 
להעצמת חדשנות, לד״ר אבי פולג, מהמכון למצוינות והוראה, ולמויש ברדיצ׳ב, מנהל ״מצוינות 
אלפיים״. אנשי בתי הספר לחינוך שהתאספו יחד כדי להגיש נייר עמדה מאוחד, ד״ר אברהם 
פרנק, אורן יהי שלום, הרב סיון מס ופרופ׳ יעקב מלכין מתנועת חינוך ישראלי, לפרופ׳ ישעיהו 

תדמור ממכללת אורנים. 
כן אנו מודים לאהרון כריש ולד״ר אמנון אלדר מרשת אמי״ת, שסיפקו תשובות לַשאלות 

בגרסתן הראשונית. 
תודה מיוחדת לאורי קנדל ולנטע סובינסקי, שעסקו במיפוי ניירות העמדה ובהפקת האסופה. 
הוועדה מכירה טובה לצוות עובדי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, על שסייעו למלא 
כל בקשה ולהיענות לצורכי הוועדה במהלך עבודתה. שלמי תודה ליד הנדיב על הליווי המסור 

של פעילות הוועדה.
תודה רבה לדפנה אורבך על שסייעה (בהתנדבות) בהכנת התרשימים הנלווים למסמך.

תודות רבות לצוות היזמה למחקר יישומי בחינוך לדורותיו _ על הליווי והתמיכה המקצועיים, 
הידידותיים והחמים לאורך כל הדרך: לריקי פישל, אודית ניסן, ליאת נצר ואביה שמש שליוו 
את הוועדה בראשית דרכה. תודה מיוחדת לזיוה דקל ולרעות יששכר, שבמאור פנים ובסבלנות 
אין קץ הביאו את המפעל המורכב לסיומו באווירה טובה ובשיתוף פעולה פורה ומפרה. רוב 
תודות לעדה פלדור, העורכת הלשונית המסורה של היזמה, שהופקדה על העריכה הלשונית 
של פרקי המסמך ועשתה זאת בתבונה רבה ובלבביות, ולנילי עדן, שסייעה לנו בעריכה מעת 
לעת, בשום-שכל ובנפש חפצה. תודה לבבית לחברינו-עמיתינו: יהושע רוזנברג, איתי פולק, 
נעמי מנדל-לוי, גיא רון-גלבע, סרגיי טלנקר ועודד בושריאן - שידעו ליצור סביבה חברית 
ותומכת, לייעץ ולעודד בכל מצב. תודה מיוחדת לד״ר אביטל דרמון, מנהלת היזמה, שבנחישות 
ובביטחון ניווטה את ענייני הוועדה ועקבה מקרוב ובמסירות אחר עבודתה, עד קו הסיום של 

הוצאת המסמך המסכם לאור.

יעמדו כולם על הברכה.

ט
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ם י ת י מ ע ט  שיפו

טיוטת המסמך המסכם את עבודת הוועדה הועברה לשיפוט עמיתים מהארץ ומחו״ל. זהות 
השופטים לא היתה ידועה לחברי הוועדה עד מועד פרסום המסמך. תהליך השיפוט נועד 
להבטיח ביקורת חיצונית מקצועית, עניינית וחסרת פניות אשר תסייע למחברי המסמך 
להיטיב את עבודתם ולהופכה לשימושית. הוועדה מודה לשופטים על קריאת המסמך וכתיבת 

הביקורת.

שמות השופטים (לפי סדר הא״ב): 

פרופ׳ (אמריטוס) מרים בן-פרץ, אוניברסיטת חיפה, כלת פרס ישראל בחינוך

CIM ORT גב׳ קליה הילו, מנהלת כללית של בית הספר היהודי במקסיקו

פרופ׳ יולי תמיר, נשיאת ׳שנקר׳, בית הספר הגבוה להנדסה ולעיצוב, לשעבר שרת החינוך

ד״ר סטיוארט אליוט (S. Elliott), מנהל חטיבת מבחנים והערכה במועצה הלאומית למחקר 
(NRC) בארצות הברית

השופטים הנזכרים לעיל העירו הערות בונות והציעו תוספות ותיקונים לטיוטה שקראו. יחד 
עם זאת הם לא נתבקשו 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 כולה על ועדת המומחים.

עמנואל שטראוס     מנחם יערי                             עפרה ברנדס 

מרכז הוועדה   יו״ר הוועדה                            מרכזת הוועדה 

                                             עד חורף תשע״ג                                  מאביב תשע״ג

טיוטת המסמך
המסכם את

עבודת הוועדה הועברה 
לשיפוט עמיתים מהארץ 
ומחו"ל במטרה להבטיח 

ביקורת חיצונית מקצועית, 
עניינית וחסרת פניות.

י    
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תקציר: סיכום ממצאים, מסקנות והמלצות

הוועדה ומטרותיה
בסוף שנת 2010 פנה ד״ר שמשון שושני, אז מנכ״ל משרד החינוך, אל היזמה למחקר יישומי 
בחינוך וביקש ממנה להקים ועדת חוקרים בלתי תלויה שתעסוק באפשרויות לארגן את 
מערכת החינוך בישראל באופן מחודש ומותאם ליכולות ולדרישות שהמאה ה-21 מעמידה 
לפני המערכת. במענה לפנייתו של ד״ר שושני, הוקמה ועדת מומחים. הוועדה, בראשותו 
של פרופ׳ (אמריטוס) מנחם יערי מהאוניברסיטה העברית בירושלים, נשיא (אמריטוס) של 
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, החלה את עבודתה בסתיו תש״ע (ראשית 2011), 
במסגרת היזמה למחקר יישומי בחינוך של האקדמיה למדעים. כעבור כשנה נפגשה הוועדה 
עם המנכ״לית גב׳ דלית שטאובר (שהחליפה את ד״ר שושני). במפגש זה נתנה המנכ״לית משנה 
תוקף לנחיצותה של בדיקת האתגרים החינוכיים לאור השינויים העכשוויים והצפויים בחברה 

הישראלית. 

המטרות שעמדו בפני הוועדה היו:

לסקור ידע מחקרי הקיים בארץ ובעולם בנושא היערכות של מערכות חינוך לקראת   �
המאה ה-21, לבקרו ולהעמידו לרשות הציבור ולרשות מקבלי ההחלטות

לבחון את מידת הרלוונטיות של ממצאים מהעולם _ לתרבות ולחברה בישראל  �
לבחון ולתאר מיומנויות וכישורים שבהם יש להתמקד בחינוך הצעירים בתקופתנו  �

לבדוק אם וכיצד ניתן להקיש מתוצאות של יוזמות מקומיות וממלכתיות על היערכות   �
עתידית המתאימה לכלל המערכת

הוועדה קיבלה מידע ממפגשים עם בכירים במערכת החינוך, מסיורים ודיונים שקיימה, 
מעדויות של מומחים שונים וכן מסקירות מצב וסקירות מדעיות שהזמינה.

יש להדגיש כי משרד החינוך פועל בשנים האחרונות בכל הנושאים הנדונים בעבודה 
זו, מעודד תכניות ממלכתיות רחבות-היקף ואף מניע אותן. דוגמאות בולטות הן: ׳עוז 
לתמורה׳ ו׳אופק חדש׳ לקידום המורה ומקצוע ההוראה, 'אבני ראשה', המכון האחראי 
על הכשרת מנהלים, התכנית הלאומית לתקשוב (מינהל מדע וטכנולוגיה), טיפוח כישורי 
חשיבה מסדר גבוה (המזכירות הפדגוגית), הערכה-לשם-למידה (ראמ״ה), התכנית 
הממלכתית לצמצום האלימות (שפ״י) והרחבת חוק חינוך חובה לבני 3-4 לפי המלצות 
ועדת טרכטנברג. חלקן של תכניות אלה ואחרות נסקר בנספח 4 (סקירת הפעילות בתחומים 
הרלוונטיים במשרד החינוך) ובנספח 5 (יום עיון בנושא פדגוגיה בעידן המידע). הוועדה 

בעבודתה הביאה בחשבון את התכניות האלה של המשרד.

המטרות שהוועדה
הציבה לעצמה: 

לבחון מהם המיומנויות 
והכישורים הנדרשים מבוגר 
מערכת החינוך במאה ה-21, 
לבחון את השלכותיהם על 

המערכת ולהעלות
המלצות לשיפורה.

הוועדה הביאה בחשבון 
עבודות חשובות שנעשו 

במשרד החינוך וכן שינויים 
בפועל שנעשו,

ברמה הארצית ובמסגרת 
יוזמות מקומיות.

הוועדה
גיבשה את המסמך המסכם 
על סמך איסוף וניתוח של 
חומר תאורטי ואמפירי 
והוסיפה את המלצותיה.

מקורות המידע
של הוועדה: מפגשים עם 
בכירים במערכת החינוך, 
סיורים ודיונים שקיימה, 

יום עיון שארגנה, עדויות של 
מומחים שונים וכן סקירות 

מדעיות וסקירות מצב 
שהזמינה.
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בתום דיוניה ולאחר איסוף וניתוח של חומר אמפירי נוסף גיבשה הוועדה מסמך מסכם ובו 
המלצותיה. המסמך מציג תמונה של תמורות שחלו בחברה הישראלית בשלהי המאה הקודמת 
ובראשית המאה הנוכחית, בוחן את השלכותיהן על מטרות מערכת החינוך ומעלה המלצות 

הנובעות מתמורות אלו. 

הוועדה הנוכחית אינה הראשונה שעסקה בזווית זו או אחרת של השינויים הנדרשים במערכת 
החינוך ובהתאמתה לצורכי המאה ה-21. בשנים האחרונות פעלו במשרד החינוך כמה וכמה 
גורמים שביצעו עבודות חשובות ומקיפות הנוגעות למערכת החינוך בישראל כמכלול (למשל 
התכנית הלאומית לחינוך (2005) של כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל (״ועדת 
דוברת״)) או נוגעות למרכיביה השונים (למשל שתיים מהוועדות בראשותה של פרופ׳ מרים בן-

פרץ: בגרות _ 2000, דין וחשבון הוועדה לבדיקת המתכונת של בחינות הבגרות והגמר (1994), 
והכשרת המורים בישראל בתמורות הזמן _ דוח הוועדה לבדיקת הכשרת המורים בישראל. 

משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים (2001)). 

תוצרי הוועדה שלנו אינם באים כמובן במקום פירות עמלן של מי מן הוועדות האלה. 

הוועדה שלנו התמקדה במידע תאורטי ואמפירי שהצטבר בשנים האחרונות בנושא התמורות 
שחלו בעשורים האחרונים, במטרות מערכת החינוך הנובעות מהן ובמשתנים העשויים, 

בתנאים כאלה או אחרים, לסייע במימושן.

המסמך נמסר לראשי משרד החינוך לאחר שעבר שיפוט עמיתים, והוא מונגש לציבור באתר 
היזמה. 

תמורות שחלו בעשורים האחרונים
בסביבת מערכת החינוך בארץ ובעולם

במחצית השנייה של המאה הקודמת ובתחילת המאה העשרים התחוללו תמורות מרחיקות 
לכת בכל תחומי החיים. במסמך זה נסקרו התמורות שמן הבחינה התאורטית לפחות, צפויות 

להשפיע על מערכות החינוך בעוצמה רבה במיוחד. 

מהפכת טכנולוגיית המידע, שאנחנו ככל הנראה עדיין בעיצומה, השפיעה מאוד על דרכי 
התקשורת בין בני אדם, השפה, אופן השימוש במידע, דרכי החשיבה ופתרון הבעיות. במקביל, 
בגלל מהפכת טכנולוגיית המידע ועקב סיבות נוספות כגון שינויים בהרגלי הצריכה ותרבות 
הפנאי, השתנו מאוד המיומנויות הנדרשות כיום מבוגר מערכת החינוך בשוק העבודה: 
יש פחות צורך בשליטה במידע ונתונים, ומנגד נדרשת מיומנות גדולה יותר בפתרון בעיות 
מורכבות, יש פחות צורך בקבלת החלטות פשוטות ותחת זאת נדרשים יותר ניתוח וסינתזה של 

בעשורים
האחרונים חלו תמורות 

מרחיקות לכת בכל תחומי 
החיים. במסמך זה נסקרו 
אלה שצפויות, עקרונית 

לפחות, להשפיע מאוד על 
מערכת החינוך.

מהפכת טכנולוגיית
המידע השפיעה מאוד על 

דרכי התקשורת הבין-אישית, 
השפה הכתובה והדבורה, 

הנגישות למידע ואופן 
השימוש בו, וכן על דרכי 

חשיבה ופתרון בעיות.

תמורות שונות
הביאו להגדלת פערים בהכנסות 
בישראל ולפיחות בפרקי הזמן 

שהורים יכולים להקדיש לילדים. 
שני אלה גורמים להגדלת 
הציפיות שמערכת החינוך 

תשלים את החָסרים.

hayozma
Underline
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מידע, פחות עבודת שגרה ויותר עבודה מבוססת-מחשב, פחות עבודה עצמאית אינדיווידואלית 
ויותר עבודה צוותית מבוססת על תקשורת בין-אישית.

הגלובליזציה והמעבר מחברה קולקטיביסטית-סוציאליסטית לכזאת המבוססת על שוק 
חופשי ויזמה חופשית הביאו למעבר הדרגתי מקולקטיביות לאינדיווידואליזם ומסולידריות 
להפרטה. אלה גרמו, בישראל ובמדינות נוספות בעולם, להתעשרות של מעטים ולהתרחבות 
כמותית של המעמד הנמוך, וכפועל יוצא _ להתרחבות אי-השוויון בהכנסה בין האוכלוסיות 
השונות וגם לעליית קרנם של מקצועות שמתוגמלים בשכר גבוה ולנטישת מקצועות כמו 
הוראה, שהשכר בהם נמוך. תהליך חשוב שנלווה להתפוררות הקולקטיביזם היה ניסיון לחסוך 
כספי ציבור תוך הכרה בכך שגוף ציבורי, או כזה הממומן בכספי ציבור, חייב לדווח למשלם 
המיסים על הוצאות ציבוריות ותפוקות שהושגו, דיווח שיהווה בסיס להפסקת פעילויות 
שאינן פרודוקטיביות. כתוצאה מכך שולבו במערכות הציבוריות אמצעים שנועדו לייעל את 
השירותים: מדידות של תפוקות שהושגו, ניסיונות ייעול באמצעות הפרטה _ העברת פונקציות 

שונות שסופקו קודם לכן ישירות על ידי המדינה לידי יזמים פרטיים. 

תפקידם של ההורים כאחראים להתפתחות ילדיהם הושפע משינויים שחלו במבנה התא 
המשפחתי בעקבות גורמים שונים ובהם הלגיטימציה להתפתחות אישית והגשמה אישית. עם 
השנים חלה במדינות המפותחות ירידה גדולה במספר הנפשות השכיח בבית, וילדים רבים 

גדלים במשפחות חד-הוריות.

יציאת נשים לעבודה כחלק מזכויות ההגשמה העצמית שלהן היא רק שינוי אחד במכלול של 
שינויים הנוגעים לדרישה לשוויון זכויות בין המינים. דרישה זו שינתה את השיח הציבורי 
ואת הנורמות ההצהרתיות בכל הנוגע לשוויון מגדרי. דוגמאות בולטות הן דרישה לחלוקת 
נטל שוויונית בין המינים במשימות הבית, ייצוג פרופורציונלי של נשים בתחומי עיסוק שונים 

לרבות מקצועות הנדסיים וטכנולוגיים, זכות האישה לבעלות על גופה ומניעת הטרדה מינית.

שינוי אחר מתבטא בצמצום מספר השעות שההורים מקדישים לילדיהם: נשים וגברים 
מקדישים כיום שעות רבות יותר מבעבר לפרנסתם ולהגדלת תקציב המשפחה. כן גדל 
מספר ההורים שעסוקים כיום יותר בקידומם האישי ובהגשמה עצמית ומשקיעים פחות זמן 
בילדיהם. אלה יחד עם התפוררות הלכידות הערכית הקולקטיבית גרמו לפיחות בסמכות 
ההורית ולעלייה בבעיות התנהגות של ילדים ונוער, בכלל זה שימוש בסמים, אלימות ובעיות 

משמעת. 

התמורות שחלו בעולם בעשורים האחרונים השפיעו בעוצמה רבה על התהליכים החברתיים 
בישראל. החברה הישראלית, בחלקים ניכרים שלה, עברה מן האתוס הציוני-סוציאליסטי 
לאידאלים דמוקרטיים-ליברליים. האידאולוגיה של כור ההיתוך נשחקה, ולעומתה התחזקו 
אידאולוגיות הדוגלות בחופש הפרט, הפלורליזם והרב-תרבותיות. החברה הישראלית של היום 

 
 
 

 
 
 
 

גדל מספר ההורים
שעוסקים בקידומם האישי או 

שנדרשים לעבוד שעות רבות, ופחת 
מספר השעות שהם מקדישים 
לילדיהם. בעקבות זאת ניכרים 

פיחות בסמכות ההורית והחמרה 
בבעיות התנהגות של ילדים ונוער

(סמים, אלימות, 
משמעת).

 
 
 
 

 
 
 
 

החברה הישראלית 
מתאפיינת כיום בקבוצות 

חברתיות ותרבותיות 
הנבדלות זו מזו ובמידה רבה 

אף מנוכרות זו לזו.
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מאופיינת בקבוצות חברתיות ותרבותיות הנבדלות זו מזו ובמידה רבה אף מנוכרות זו לזו. 
הנבדלּות באה לידי ביטוי בשפה, תרבות, הסטוריה ומורשת. השלכות משמעותיות במיוחד 
על מערכת החינוך יש לפערים בין ערבים ליהודים, בין יהודים ליהודים _ חרדים, דתיים 

וחילוניים _ ובין עשירים לעניים. 

לאחר בחינת התמורות והשלכותיהן בחרה הוועדה להתמקד בבעיות הנוגעות לחינוך לחברה 
של דעת (הקניית מיומנויות המאה ה-21, ידע ואוריינות, הישגים לימודיים) ולחינוך לחברה 
של תרבות (התנהגות חברתית נאותה, טיפוח המייחד כל אחת מהאוכלוסיות השונות והבניית 
המשותף להן). בחירה זו ניזונה מההכרה בחשיבות שני ההיבטים האלה להכנה לחיים 
ולהשתלבות בחברה המודרנית התובענית. דוגמה לבעיה חשובה שהוועדה בחרה לעסוק בה 
ואשר מתמקדת בהכנת בוגרי מערכת החינוך להשתלבות בחברה של היום היא הפער בין 
שליטה בעובדות לבין היכולת לעשות בהן שימוש. נטען כיום כי אימון ושינון של עובדות, 
ללא דרישה להסבר והיסק, מייצרים ידע שנידון להיעלמות ״מיד לאחר הבחינה הקרובה״ 
(Resnick, 2010). פתרון מבטיח הנתמך במחקר עכשווי הוא ״למידה מעמיקה״, המוגדרת 
כתהליך המתבצע בשני מישורים: 1) תהליך קוגניטיבי פנימי תוך-אישי, שבא לידי ביטוי 
במיומנויות כגון גמישות, יזמה, הערכת שונות, גיוון ומטא-קוגניציה ו-2) תהליך אינטראקטיבי 
חיצוני, שבא לידי ביטוי במיומנויות בין-אישיות כגון תקשורת, שיתוף פעולה, אחריות ופתרון 
קונפליקטים (NRC, 2012). שני המישורים הללו, הקוגניטיבי-פנימי והאינטראקטיבי-חיצוני, 
נוגעים לשני ההיבטים שבהם בחרה הוועדה לעסוק: חברה של ידע שהשגתו על ידי התלמיד 
נשענת על תהליך קוגניטיבי-פנימי וחברה של תרבות שקידומה כרוך ביכולות חברתיות 

אינטראקטיביות.

תמורות והשלכותיהן על חינוך לחברה של דעת
השלכות על ידע ואוריינות 

בעיה מרכזית, במערכת החינוך בישראל וגם במדינות נוספות, היא אי-מימוש הציפייה 
שבעקבות התמורות שנבעו ממהפכת טכנולוגיית המידע ומהשינויים המשמעותיים שחלו 
בשוק העבודה, בית הספר יַקנה לתלמידיו את שנדרש כיום מבוגריו _ מיומנויות המאה ה-21: 
יכולת פתרון בעיות מורכבות, ניתוח וסינתזה של מידע, חשיבה מערכתית ויצירתית, תקשורת 
בין-אישית ועבודת צוות, העברת ידע ושימוש בו לצורך התמודדות עם סוגיות שונות ובעיות 
מגוונות, יכולת ביקורת והערכה ושימוש בה לבחינת פתרונות חלופיים, משמעת עצמית וניהול 

זמן, מיומנות שימוש בכלי תקשוב.

בעיה נוספת היא העובדה שהישגיהם הלימודיים של תלמידי ישראל נמוכים עדיין לפי 
פרמטרים שונים כמו למשל אחוז הזכאים לבגרות ועמידה בדרישות הסף של האוניברסיטאות. 
בנוסף על כך השונות בהישגיהם של התלמידים בארץ היא מהגבוהות בעולם, ומכאן שלאחוז 

הוועדה בחרה להתמקד
בחינוך לחברה של דעת ובחינוך 

לחברה של תרבות. למידה 
מעמיקה, שהיא לב לבו של 

החינוך, מתבצעת בשני מישורים: 
קוגניטיבי פנימי ואינטראקטיבי 

חיצוני. הראשון הוא הבסיס 
לחברה של ידע, השני לחברה 

של תרבות.

בית הספר יקנה
לתלמידיו "מיומנויות של 

המאה ה-21": ניתוח, חשיבה, 
תקשורת, משמעת עצמית, 
עבודה בצוות, שימוש בכלי 

תקשוב ועוד. 
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ניכר מן הילדים _ רבים מהם משתייכים לאוכלוסייה הערבית או לאוכלוסייה היהודית 
באזורי מצוקה _ יש הישגים לימודיים נמוכים. בנוסף לכך קיים חשש מהדגשת יתר של 
  PISA מבחנים סטנדרטים כגון המיצ״ב _ מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית (הישראלי) או
Programme for International Student Assessment (הבינלאומי). מבחנים אלו 
חשובים ומסייעים להערכת מה שהושג ולהפקת לקחים, אולם הלחץ להישגים עלול לגרום 
לשימוש יתר במדדים ודרכי הערכה. ואכן, ממצאים מעידים על תופעות לא רצויות שעלולות 
להתלוות למבחנים אלו עקב שימוש יתר בהם. כך למשל יש פגיעה באוריינות ובידע במקצועות 
ובתחומים שהישגי התלמידים בהם אינם נמדדים כלל וכן במקצועות שבהם יש מדידה אך 

היא אינה מכסה את כל החומר הנלמד.

המלצות בתחומי פיתוח היכולות האורייניות
פיתוח למידה מעמיקה, יכולת העברה ועידודה באמצעות הוראה-לשם-הבנה,   �

שמחייבת יישום גמיש של ידע בהקשרים שונים 
פיתוח מטא-קוגניציה  �

הוראה באמצעות פיתוח דיאלוג אקדמי פורה משותף, הדדי, פתוח וחקרני, רציונלי   �
ומחייב ידע דיסציפלינרי _ שיח שגם מספק ללומדים כלי חשיבה וגם מרגיל אותם 

לדפוסי חשיבה פוריים 

להלן מספר פעולות מעשיות שהעלתה ועדת מומחים אמריקאית (NRC, 2012) ויש בהן לקדם 
את מימוש שלוש ההמלצות האלה:

עידוד התלמידים לפיתוח נקודות, שאלות והסברים. דוגמאות להתערבויות כאלה    (1
של המורים: חזרה על תרומתו המילולית של תלמיד תוך בחינת מידת ההבנה 
של עמיתיו לנאמר, בקשה מתלמיד לחזור על הנמקותיו של תלמיד אחר, בקשה 
מתלמיד להוסיף את הנמקותיו לאלה של חברו, עידוד התלמיד להמשיך ולתרום, 
בקשה מתלמיד להבהיר את הסיבות לעמדתו, שילוב של פסק זמן לחשיבה בתוך 

השיח
גיוס התלמידים למשימות אתגריות תוך כדי תמיכה בהם באמצעות הדרכה,   (2
משוב ועידוד, והנעתם להתבוננות והרהור בתהליכי הלמידה שלהם עצמם ובמצב 

ההבנה שלהם
הוראה _ המתבצעת צעד אחר צעד ונסמכת על דוגמאות ומקרים _ של האופן   (3
שבו התלמידים יכולים לבצע הליך מסוים כדי לפתור בעיה, כל זאת תוך שימוש 

במערכות של דוגמאות מעובדות

 
 

 
 
 
 
 

בשנים האחרונות חל
שיפור בממוצע ההישגים של 

תלמידי ישראל בכמה מבחנים 
בינלאומיים וכן בממדי אקלים 
בית-ספרי, ועדיין – הממוצעים 
אינם מצוינים, ובמיוחד ניכרים 
פערים גדולים בין העשירונים 

הגבוהים לנמוכים
במדדים אלה. 
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נושאים לחייהם האישיים  ידי קישור  טיפוח מוטיבציה של התלמידים על   (4
ולמוקדי עניין שלהם, גיוס התלמידים לעבודה משותפת על פתרון בעיה והסבת 

תשומת לבם לידע ולמיומנויות שהם הולכים ומפתחים 
פיתוח מקצועי של מורים, שמכשיר אותם להשתמש בכלי שיח פוריים (מהלכי   (5
לה  לגבש את חשיבתם, לתת  לסייע לתלמידים  שיח ספציפיים שתפקידם 
ביטוי פומבי תוך קיום דיאלוג פורה בין התלמידים), כלים המטפחים מודעות 

לחשיבותו של השיח בכיתה
גיבוש תכנית לימודים שתאפשר למורים ולתלמידים מרחב לדון באופן מעמיק   (6
ובצורה משמעותית בנושאים נבחרים ותעודד אותם לדיון כזה (גם אם בחלק 

מהמקרים משמעות הדבר היא צמצום בחלק מהנושאים הנכללים בתכנית)

המשך והאצה של המאמץ להטמעת טכנולוגיות חדשות תומכות-למידה: שימוש   �
בטכנולוגיות חדישות חיוני לצמצום הפער בין הסביבה שבה חי הילד לבין סביבת 
הלימוד בבית הספר. הוא חשוב גם כמיומנות שעל התלמיד לרכוש כחלק מהמיומנויות 
הנדרשות כיום וגם כדי להגיע למיצוי טוב יותר של הפוטנציאל הטכנולוגי העדכני 

כחלק משיטות הלימוד.
תכנית לקידומו האישי של כל תלמיד: קידום משוב אישי קבוע תוך הערכה-לשם-  �

למידה. הערכה כזו מתבצעת תוך איסוף נתונים על הלמידה, פירושם והסקת מסקנות 
לגבי מידת השגתם של יעדי ההוראה. יש צורך בביצוע הערכה-לשם-למידה ובמתן 
משוב מתמשך, עקבי, רציף, ספציפי לתלמיד וממוקד בהנחיות פרטניות כיצד להשתפר.

ציפיות גבוהות: ציפייה למסוגלות של התלמיד להצליח, עידוד התלמיד לקביעת   �
סטנדרט אישי גבוה ובחירת מסלול לימודים בהתאם. הציפייה של צוות המורים 
והנהלת בית הספר להצלחה ולהישגים חייבת לבוא לידי ביטוי בעידוד ללמידת תחומים 
ומקצועות מאתגרים במידת האפשר מבחינת התלמיד, בעידודה וגיבושה של תחושת 
מסוגלות עצמית ריאלית לתלמידים ובמעקב רציף אחר התקדמותו של כל תלמיד. 

וצמצום פערים השלכות בתחום של שוויון הזדמנויות 

הפערים החברתיים והכלכליים בין אוכלוסיות שונות, בארץ ובעולם, הולכים וגדלים. בין 
הסיבות להתרחבות הפערים בהכנסות יש למנות את הקפאת העלייה בשכרן של משפחות 
מעוטות-אמצעים, טכנולוגיות חדשות המביאות לשכר גבוה יותר לאנשי מקצוע שרובם 
ממעמד מבוסס כלכלית, הפרטה ומיקור חוץ למדינות שבהן שכר העבודה נמוך, על חשבון 
עובדים מקומיים ממעמד נמוך, ריבוי משפחות חד-הוריות שמצבן הכלכלי קשה יחסית. 
במקביל להרחבתו של פער ההכנסות בין משפחות מבוססות לבין משפחות מעוטות-אמצעים 

מומלץ להאיץ
את הטמעתן של טכנולוגיות 
תומכות-למידה, הן כחלק 
מהמיומנויות הנדרשות 

כיום והן כדי להגיע למיצוי 
טוב יותר של הפוטנציאל 

הטכנולוגי העדכני.

בעשורים האחרונים
מתרחב פער ההכנסות 
בין משפחות מבוססות 
למעוטות-יכולת, ועמו 
מתרחב הפער בהישגי

ילדיהן והשכלתם.

מוצע לקדם
הערכה-לשם-למידה המתבצעת 

בדרך של איסוף שוטף של נתונים 
על הלמידה, פירושם והסקת 

מסקנות לגבי מידת השגתם של 
יעדי ההוראה ומידת ההתאמה 

של ההוראה לקידומו
של כל תלמיד.
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מתרחב גם הפער בהישגיהם של הילדים ובהשכלתם ועקב כך מחמירים גם הפגיעה בשוויון 
ההזדמנויות של התלמידים, בעיקר אלה מהשכבות מעוטות-האמצעים, ואי-מיצוי היכולות 
המיוחדות והשונות של כל תלמיד. סך הגורמים שתוארו מחולל תהליך של מעגל קסמים 
שלילי: יצירת פערים ברמת החינוך בין המעמדות גורמת להקטנת יכולת ההשתכרות של ילדי 
הדור הבא, המביאה להגדלת אי-השוויון בהכנסות, אשר גורם להאצה נוספת בהתרחבות פערי 

החינוך. 

המלצות — שינוי בהקצאת משאבים 
שינוי בהשקעת משאבי תקציב וכוח אדם: על מנת לצמצם פערים בין אוכלוסיות   �
אין די במעבר מאי-שוויון לשוויון בחלוקת המשאבים. מוצע להעמיק את המדיניות 
של השקעה רבה יותר באוכלוסיות מעוטות-הכנסה, לפי צורכי התלמידים והקהילות. 
יש מקום לחשוב על תוספות דיפרנציאליות של משאבים כספיים לרשויות ועל תוספת 
כספית ספציפית למורים ולמנהלים העובדים בקרב אוכלוסיות מעוטות-אמצעים, 
בעיקר באוכלוסייה הערבית ובאוכלוסייה היהודית המרוכזת באזורי מצוקה (ראו 
פירוט בסעיף הבא), סיוע מיוחד לבתי ספר שבהם יש אוכלוסיות מעורבות מבחינה 
כלכלית-חברתית ולתלמידים משכבה חברתית-כלכלית נמוכה, בכלל זה הנחיה אישית, 

ציפיות גבוהות ומשוב תכוף, שעות השלמה, ותכנית שיקום ספציפית לתלמיד. 
עידוד מורים ללמד תלמידים ממשפחות מרקע חברתי-כלכלי נמוך: מערכת החינוך   �
עשויה לצמצם, בתנאים מסוימים, את אי-השוויון הנובע ממשתני רקע משפחתי, אם 
תזהה מורים מצליחים ותשכיל להפנות אותם לריכוזי אוכלוסייה ובתי ספר המשרתים 
אוכלוסייה בעלת רקע חברתי-כלכלי נמוך (הפניה שתותנה בין השאר במשך הזמן שבו 
ישרתו המורים את האוכלוסייה מעוטת-האמצעים, ובתוספת לשכרם). אסטרטגיה 
שעשויה להועיל בהקשר זה היא השקעת זמן של מורים המשרתים אוכלוסיות אלו על 
ידי שעות השלמה ושעות פרטניות בקבוצות קטנות (אסטרטגיה כזאת מופעלת כיום 

במסגרת 'אופק חדש').
התמקדות בגיל הרך: ממצאי מחקרים מראים כי התערבויות המתמקדות בילדים בני   �
המעמד הנמוך עם הגיעם לבית הספר עדיפות על אלה שנעשות בקרב הילדים הבוגרים 
יותר. עדיף לעסוק יותר במניעה ופחות בשיקום. כמו כן חשוב להביא לכך שיושג רצף 

פעולות בין מערכת החינוך בגיל הרך לבין בית הספר היסודי ומערכות ההמשך.
שיתוף הורים: הכנת תכנית מיוחדת לשיתוף פעולה עם הורים לילדים משכבות   �
מצוקה. מכיוון שיש הורים ממיצב חברתי-כלכלי נמוך שאינם אמונים דיים על צריכת 
המשאבים שהורים מהמעמד הבינוני-גבוה מקבלים (תשומת לב לילדם, התייחסות 
וכיוצא באלה), מוצע להציע להורים  מיוחדת למשוב של ההורים על פעולותיו 
המשתייכים למעמד כלכלי-חברתי נמוך הכוונה והכשרה מיוחדות. העשויים להפיק 

על המורה לעודד את 
התלמיד ולהעביר לו ציפייה 

למסּוגָלותו להצליח. 
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כדי לצמצם את הפערים
בין האוכלוסיות יש להעמיק את 
מדיניות ההשקעה הרבה יותר 

בבתי ספר המשרתים אוכלוסיות 
מעוטות-אמצעים – הנחיה 
אישית, משוב תכוף, שעות 

השלמה, תכניות שיקום
פרטניות ועוד.
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מהן הרבה, וכך לסייע למורים באופן יעיל בקידום ילדיהם. כמו כן מוצע לגבש יחד 
עם ההורים ציפיות משותפות להם ולבית הספר בנוגע להצלחת ילדיהם, תוך שיתופם 

בדיווח למורים על הכנת שיעורי הבית, היעדרויות ובעיות התנהגות. 
שיתוף בקבלת החלטות: גיבוש דרכים לשיתוף האוכלוסייה הנזקקת בקביעת הצרכים   �
ובקבלת ההחלטות הנוגעות לה. הכוונה היא להעצמה של מנהיגות מקומית, לשיתוף 
בתכניות שינוי, באיתור צרכים ובהפקת לקחים על ידי כל המערכות המקומיות 
הנוגעות בדבר, לרבות הרשות המקומית, נציגים מקומיים של משרדי הממשלה, 

עמותות וכמובן מנהלי בתי ספר, מורים והורים.
אסטרטגיית שיפור בתי ספר המשרתים אוכלוסיות דלות-אמצעים: לפי הספרות   �
המקצועית, בבתי ספר המשרתים אוכלוסיות דלות-אמצעים, הסיכויים לשיפור ברמת 
בית הספר היסודי גדולים מאשר ברמת חטיבות הביניים והחטיבות העל-יסודיות. 
לפיכך מומלץ לרכז בבתי הספר האלה את עיקר מאמצי השינוי. כן מוצע להביא 
בחשבון כי ניסיונות במספר בתי ספר המשרתים אוכלוסייה במצוקה הראו כי לעתים 
פיצול בית ספר לשני בתי ספר נפרדים והפעלת תכנית התערבות לשינוי בכל אחד מהם 

בנפרד יכולים לסייע בהשגת השינוי. 
חינוך לפנאי: הרחבת הפעולות בתחום הפנאי תוך שימת לב מיוחדת לאוכלוסייה   �

הערבית ולאוכלוסייה היהודית המרוכזת באזורי מצוקה.

המלצה נוספת: לחתור 
להעצמה של מנהיגות 

מקומית של אוכלוסייה 
נזקקת, בכלל זה שיתוף 

בתכניות שינוי, איתור צרכים 
והפקת לקחים על ידי כל 

המערכות המקומיות.
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תרבות של  לחברה  חינוך  על  והשלכותיהן  תמורות 

תמורות והשלכותיהן בתחום הפערים
בין אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית 

הפערים בין האוכלוסיות שנדונו בסעיף הקודם אינם רק בעיה של פערי שכר והזדמנויות 
לרכישת ידע אלא גם של ניכור ולעתים אף עוינות בין האוכלוסיות. החברה הישראלית 
מאופיינת בקבוצות חברתיות ותרבותיות הנבדלות זו מזו ובמידה רבה אף מנוכרות זו לזו. 
הנבדלּות באה לידי ביטוי בשפה, תרבות, היסטוריה ומורשת. השלכות משמעותיות במיוחד 
על מערכת החינוך יש לַהבדלים בין ערבים ליהודים ובין חרדים, לדתיים ולחילונים. הנבדלות 
החברתית-תרבותית היא גורם חשוב בשונות הרבה באוכלוסיית התלמידים בפרמטרים 
מרכזיים: בתחושת חוסר ההשתייכות לחברה הישראלית ּוברמת ההישגים הלימודיים, 
הנמוכה במגזרים מסוימים. אתגר מיוחד מציבה השונות בהקשר של האוכלוסייה הערבית 
והאוכלוסייה החרדית. הגידול המספרי בקבוצות מיעוט הפך את הטיפול בניגודים אלה 

ובהשלכותיהם לגורם קריטי בחברה הישראלית. 

המלצות להבניית המשותף לאוכלוסיות
תוך טיפוח המייחד כל אוכלוסייה

אוטונומיה לבית הספר וסייגים לה: אוטונומיה לבית הספר עשויה לאפשר טיפוח של   �
מה שמייחד את האוכלוסייה שאת תלמידיה הוא משרת. האוטונומיה תבוא לידי ביטוי 
במתן אפשרות לבית הספר או לקהילה לקבוע את התכנים הייחודיים להם. לימוד 
המתבסס על העושר התרבותי של קבוצת ההתייחסות שאליה משתייך התלמיד עשוי 
לגבש אצל התלמידים בסיס של ידע, תחושת השתייכות וערך עצמי, שבהמשך יאפשרו 
דיאלוג של כבוד הדדי בין תלמידים מתרבויות שונות. בנוסף לאמּור יש לציין שמתן 
אוטונומיה נרחבת לבית הספר מעניקה לו יכולת להסתגל לסביבה שמשתנה לעתים 
תכופות, להתחדש, להתייעל, לאתר מבעוד מועד צרכים משתנים של התלמידים ולקבל 
החלטות בהתאם. חשיבות מיוחדת יש ליכולת ההסתגלות המהירה עקב השינויים 
התדירים והמשמעותיים בסביבת מערכת החינוך (כמפורט בפרק 2) ולכן יש חשיבות 
מיוחדת למתן אוטונומיה לבתי הספר. האוטונומיה תבוא לידי ביטוי בתכניות לימוד 
שמעבר לליבת לימודים משותפת, ביכולת לקבל החלטות על ניהול תקציב עצמאי, גיוס 
וניהול של כוח אדם וגיבוש מדיניות פדגוגית. יש לסייג את האוטונומיה בכך שבית 
הספר יפעל תוך שמירה על עקרונות אחריותיות (Accountability), הערכה עצמית, 
בקרה עצמית, בקרה, הערכה וביקורת חיצונית שיבטיחו את ניצול האוטונומיה באופן 
מועיל. כמו כן יש לוודא כי במסגרת האוטונומיה תובטח פעילות להכרת האחר וכבוד 

לאחר, כמפורט בהמלצות שלהלן.

הפערים בין האוכלוסיות 
אינם רק בשכר ובהזדמנויות 

לרכוש ידע, אלא יש להם 
ביטוי גם בניכור ואף עוינות 

בין האוכלוסיות. 
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בתנאים מסוימים
אוטונומיה לבית הספר עשויה 
לאפשר טיפוח של מה שמייחד 

את אוכלוסייתו. אולם יש 
להקפיד על סיוג האוטונומיה 
כך שבית הספר יישאר מחויב 

לעקרונות של אחריותיות, בקרה 
עצמית, כיבוד המשותף לכלל 

אזרחי ישראל וכיו"ב.
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הכרת האחר וכבוד לאחר: הבניית המשותף לחברה הישראלית תחילתה בפעילות   �
להכרת האחר השונה בתרבותו או בדתו. המשכה של הפעילות יהיה מפגשים משותפים 
וחברתיות משותפות. פעולות ספציפיות  לימודיות  ופעילות הממוקדת במטרות 
המומלצות בנושא זה הן לימוד על תרבויות רוב ומיעוט, תרגום הידע לחוויות ותחושות 
אישיות של התלמיד, פיתוח מיומנויות תקשור עם פרטים מתרבויות אחרות, עידוד צדק 
חברתי, מיתון דעות קדומות ופיתוח דרכי פעולה דמוקרטיות, גיבוש סביבה המתנגדת 
לגזענות, הימנעות משיבוץ של ילדים לחינוך מיוחד או לכיתות מחוננים בהשפעת 
שיוכם לאוכלוסייה זו או אחרת, התייחסות להיסטוריה, שפה ותרבות של קבוצות 
מיעוט ושילובן בתכניות הלימודים, אינטגרציה של תכנים ממגוון תרבויות בחומר 
הנלמד, הבניית ידע, מושגים ונושאים מנקודת מבט שונות, קיום דיאלוג מתמשך בין 
הקבוצות, שילוב ערכים של שוויון במהלך ההוראה, מתן אפשרות להשתתפות מורים 
אורחים מבתי ספר אחרים המשתייכים לאוכלוסיות אחרות, קיום קבוצות לימוד 

משותפות לתלמידים מבתי ספר שונים. 
לקחי הדוגמה הישראלית: אף על פי שאין עדיין בסיס אמפירי מוצק להצלחת   �
הניסיונות להנחיל פלורליזם, אין ספק שיש להמשיך את הקמתם ופיתוחם של בתי 
ספר ניסוייים שמטרתם המוצהרת היא חינוך לפלורליזם. הדוגמאות הספורות שנכללו 
במסמך זה מעידות על אפשרויות רבות להכרת אוכלוסיות אחרות, לצמצום מחלוקות 
ולטיפוח המשותף לאוכלוסיות שונות בחברה הישראלית. מוצע להמשיך ולתת מקום 
מרכזי לבתי ספר ניסוייים הפועלים למען פלורליזם, ואף לתת לבתי ספר נוספים 
המעוניינים להשתלב במעגל השני של ְמָאמצי השינוי הזדמנות לעשות זאת על פי 
המודל המתאים להם. ככלל יש לנקוט אסטרטגיה של למידת בתי ספר מניסיונם 

והצלחתם של בתי ספר אחרים לאחר בדיקת התאמה אפשרית למוסד האחר.

תמורות והשלכותיהן על האקלים החברתי בבית הספר
בעיות משמעת ותופעות של אלימות והפרעות התנהגות של נוער, שהנן חלק מבעייה חברתית 
כללית ואקוטית, באות לידי ביטוי גם במסגרת בתי הספר. מחקרים מלמדים שעשרות אחוזים 
מהתלמידים מדווחים כי חוו אלימות ונחשפו לתופעות של השחתת רכוש, וכי הם מתקשים 
ללמוד עקב הפרעות בשיעורים, מרגישים שבית הספר אינו מקום בטוח מבחינתם וחוששים 

מתופעות של אלימות כלפיהם מצד ילדים אחרים. 

המלצות — עיצוב התנהגות חברתית נאותה
האתגר כפתרון: תלמיד המתעניין בשיעורים, המאמין ביכולותיו, העובד בסביבה   �
המאתגרת אותו, מתאימה לעולמו ומעשירה אותו הוא תלמיד שבדרך כלל מגלה 

המלצה נוספת: לחתור 
להעצמה של מנהיגות 

מקומית של אוכלוסייה 
נזקקת, בכלל זה שיתוף 

בתכניות שינוי, איתור צרכים 
והפקת לקחים על ידי כל 

המערכות המקומיות.

תמ
בעיות
כללית

מומלץ להמשיך
את הקמתם ופיתוחם של 

בתי ספר ניסוייים שמטרתם 
חינוך לפלורליזם וטיפוח 

המשותף לאוכלוסיות שונות 
בישראל.

הבניית המשותף
לחברה הישראלית מתחילה 

בפעילות להכרת האחר, 
השונה מבחינת תרבות, 
דת, מגדר, שפה, לאום 

ויכולות פיזיות, כלכליות 
ואינטלקטואליות.

כ
מ
ל
מ

ה
�

כ

בעיות כלל-חברתיות
כגון חוסר משמעת, אלימות 
והפרעות התנהגות בקרב בני 

נוער מחלחלות גם לבית הספר: 
עשרות אחוזים מהתלמידים 

מדווחים כי חוו אלימות, נחשפו 
לתופעות של השחתת רכוש והם 
מתקשים ללמוד עקב הפרעות 

בשיעורים.
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התנהגות חברתית נאותה. מכאן שאימוץ ההמלצות שהובאו בסעיפים הקודמים 
_ שילוב אסטרטגיות של ״למידה מעמיקה״ ו״הערכה-לשם-למידה״, הסתייעות 

בטכנולוגיות עדכניות, סיוע מיוחד לתלמידים נזקקים ועוד כיוצא באלה _ הוא הפתרון 
הטבעי להפחתת בעיות משמעת ואלימות.

כולם שותפים: אקלים בית-ספרי המתאפיין בתחושת שייכות וקהילתיות מייצר   �
סביבה פחות אלימה. אווירה של אמון ושיתוף בין התלמידים לצוות המורים וכן 
שיתוף הורים בנעשה בבית הספר, במיוחד בכל הקשור לבנם או לבתם, תורמים אף 
הם. כלים ספציפיים שמוצע לשקול שימוש בהם: נוכחות הורים בחצר בית הספר, 
דו-שיח בין תלמידים למורים בנוגע לבעיות המתעוררות בבית הספר ופתרונן, מתן 
סמכויות למועצת התלמידים, שילוב תלמידים בפעילות בקהילה שמחוץ לבית הספר 
ושיתוף גורמים קהילתיים כמו תנועות נוער, מינהלים קהילתיים ובתי אבות בבתי 

הספר.
ביטחון אישי: מוצע להמשיך ולפתח כישורי מורים להתמודדות עם תופעת האלימות,   �
לבצע פעילות למניעת אלימות רב-מערכתית שתהיה משולבת ומתואמת בין הרשות 
המקומית, משרד הרווחה, הרשות למלחמה בסמים, צוות בית הספר וההורים. כן 
מוצע לקדם את שיקומם של תלמידים הסובלים מבעיית אלימות חריפה, לטפל בהם 
במסגרת בית הספר אך גם להרחיב ולהוסיף מסגרות חינוכיות לשהּות לזמן קצר, וכן 

מוסדות לטיפול ושיקום.

ת טרו מ ה ת  ג ש בה ת  י ת כ ר ע מ מיכה  ת

מוצע כי תמיכתו של משרד החינוך בהשגת המטרות תתמקד בראש ובראשונה בנושאים אלו: 
1) תיעדוף מטרות ועדכונן 2) שיפור נוסף באיכות ההוראה 3) שינוי באסטרטגיה של השגת 

המטרות 4) השגת המטרות כמכלול 5) תכנית לאומית לחינוך.

תיעדוף מטרות ועדכונן במערכת החינוך
התמורות שחלו כתוצאה ממהפכת המידע ומהשינויים בתפיסות, באידאולוגיות ובדרכי 
החשיבה וההתנהגות הן משמעותיות ביותר בהיקפן ובהשלכותיהן על מערכת החינוך. משרד 
החינוך נערך ומגיב לתמורות על ידי תכניות רחבות, אך לפי המקורות לעיל נראה שההתאמות 
עדיין אינן עונות על הנדרש, וזאת בעיקר בתחומים הבאים: 1) הקניית מיומנויות המאה ה-21 
2) שיפור ההישגים והאוריינות 3) קידום שיוויון ההזדמנויות 4) חינוך להתנהגות חברתית 
נאותה 5) טיפוח המייחד כל אחת מהאוכלוסיות השונות של החברה הישראלית והבניית 

המשותף להן. 

כי 
ד 
תת
2

ת 
ת 

 

הוועדה ממליצה
להעמיד בראש סדר העדיפויות 

של המערכת את המטרות האלה: 
הקניית מיומנויות המאה ה-21, 

שיפור ההישגים והאוריינות, קידום 
שוויון ההזדמנויות, חינוך להתנהגות 
חברתית נאותה, טיפוח הייחוד של 
כל אחת מהאוכלוסיות והבניית 

המשותף להן.

בדרך כלל תלמיד
המתעניין בשיעורים,

מאמין ביכולותיו, עובד 
בסביבה שמאתגרת אותו, 
מתאימה לעולמו ומעשירה 
אותו הוא תלמיד שמגלה 

התנהגות חברתית
נאותה.

י 

 ,
ת 
ן 
ם 
ן 

אקלים בית-ספרי של 
תחושת שייכות וקהילתיות 
תורם ליצירת סביבה פחות 

אלימה.

פעילות
מערכתית למניעת אלימות 
חייבת להיות מתואמת עם 
הרשות המקומית, משרד 
הרווחה, הרשות למלחמה 
בסמים, צוות בית הספר

וההורים.
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שיפור נוסף באיכות ההוראה
ממצאים מצביעים על כך שגם כיום, למרות הפעלת רפורמות כמו ׳אופק חדש׳ ו׳עוז לתמורה׳, 
יש עדיין שחיקה רבה של מורים, נשירה, בעיה של כוח אדם בכלל ובאוכלוסייה הערבית 

ובאזורי מצוקה בפרט.

המלצות לשיפור נוסף באיכות המקצועית של המורים
שינויים בהגדרת תפקיד המורה: מומלצת הגדרה עדכנית של מאפייני הוראה איכותית   �
כבסיס למדיניות של פיתוח כוח אדם. עם המאפיינים האלה נמנים מיומנויות שימוש 
בניהול שיח אקדמי פורה, הוראה ללמידה מעמיקה, הערכה-לשם-למידה ויכולת ניטור 

עצמי לשם שיפור איכות ההוראה.
גיוס כוח אדם משופר: שיפור נוסף של מעמד המורים הוא המפתח לגיוס כוח אדם   �
משופר וניתן להשיגו גם בסיוע מימון אטרקטיבי ומבחני רישוי שיסייעו בסינון 
המועמדים הבלתי מתאימים ובהעברת מסר לציבור, שנדרשים כישורים מיוחדים 
ולא ברורים מאליהם למקצוע ההוראה. גם שיפור תנאי עבודתם של המורים, שיפור 
אפשרויות הקידום, מימון הלימודים בתקופת ההכשרה ומלגות קיום יהיו תרומה 

משמעותית להשגת מטרה זו. 
השארת כוח אדם איכותי במערכת: גורמים בולטים שעשויים לתרום הם שכר, סולמות   �
קידום מקצועי, פיתוח מקצועי, תמיכה בהפחתת בעיות משמעת, ליווי מקצועי ומשוב, 
הוראה בכיתות קטנות, מתן זמן במסגרת העבודה לתכנון העבודה. במקביל יש לתת 

את הדעת לאיתור מורים שאינם מתאימים ולהוצאתם מהמערכת.
פיתוח מקצועי באמצעות משוב עמיתים ולמידה הדדית: כלים הבאים בחשבון בהקשר   �
זה הם: תצפית עמיתים ומשוב הדדי, שימוש בווידאו, צפייה וניתוח לאחר השיעור 
(נדרשת הכשרה מיוחדת לשימוש נכון בכלים אלּו), תכנון משותף של שיעורים תוך 

הסתייעות בידע המקצועי המיוחד לכל מורה וגיבוש ידע מצרפי של כלל המורים.
פיתוח מקצועי במהלך עבודת המורה: רצוי שתכנית הפיתוח תהיה: 1) משותפת לכל   �
צוות המורים בבית הספר ובו-זמנית, כלומר תתבצע בעת ובעונה אחת (למעט בנושאים 
פדגוגיים ייחודיים למקצוע מסוים) 2) אינטנסיבית _ על ההכשרה להיות אינטנסיבית 
כלומר כזאת הדורשת מהמשתתפים השקעה רציפה של זמן ומאמץ למשך זמן ארוך 
3) רלוונטית _ על ההכשרה להיות רלוונטית לפרקטיקה היום-יומית של המורה  4) 
כוללת מחוייבות לטווח ארוך של המורים ליישום הנלמד 5) כזאת המשלבת את תוצרי 
ההכשרה בעבודה השוטפת של המורה 6) משולבת ומתואמת עם תכניות הפיתוח 
האחרות של בית הספר, ואם אפשר אף חלק ממערך מקיף של רפורמה בית-ספרית ולא 

מרכיב מבודד שאינו משתלב בתמונה הרחבה של מאמצי השינוי. 

מומלץ להגדיר מחדש 
את מאפייני ההוראה 

ובהם מיומנויות ניהול של 
דיאלוג אקדמי בין המורה 

לתלמידים ובינם לבין עצמם 
וכן שימוש בהערכה-לשם-

למידה.

גיוס כוח הוראה משופר 
והשארתו במערכת בזכות 
פיתוח מקצועי עשויים 
לקדם מאוד את מעמד 

המורה.

פיתוח מקצועי
צריך לכלול משוב עמיתים 

ולמידה הדדית, ועליו להיות 
משותף לכל צוות המורים 

הרלוונטי, אינטנסיבי, מחייב 
ליישום ארוך-טווח, משולב 
בתכניות פיתוח אחרות של 

בית הספר ועוד.
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אסטרטגיית השינוי — החוליה החסרה
מסקירת מאמצים שננקטו בישראל ברמה המקומית והארצית עולה כי שינויים מקומיים נחלו 
הצלחות רבות אך הטמעתן בהיקף ארצי לא צלחה. אסטרטגיות לשינוי בדרך של רפורמות 
ארציות הניבו אמנם פירות מסוימים, אך מימושן לא חולל תמיד שינוי מהותי בהשגת 

המטרות. 

נראה כי בארץ נעשו פעולות בעיקר בשתי רמות: האחת היא הקמת גף ניסויים ויזמּות במשרד 
החינוך, גף הפועל בהצלחה לא מבוטלת לטיפוח בתי ספר מחדשים. אולם הטמעה ברמה 
הארצית של התוצרים שקיים מידע מבוקר על הצלחתם בפועל _ נתקלת במכשולים. השנייה 
היא פיתוח יוזמות ארציות המניבות תכניות מפורטות, בכלל זה המלצות ואמצעים לביצוע 

ברמה הארצית (דוח דוברת), אך יישומם ברמת השדה מסתייע חלקית בלבד. 

לאור הספרות המקצועית העוסקת בשינויים בארגונים, התוצאה אינה מפתיעה. הטמעת 
שינויים וחידושים אינה נעשית מעצמה. להפך: לפרט ולארגון יש בדרך כלל נטייה להשאיר 
דברים כפי שהם. שינויים וחידושים דורשים משאבים רבים _ זמן, מאמץ, כסף ועוד. בדרך 
כלל יש התנגדות לחידושים, ואימוצם כרוך בתהליך מתמשך ומורכב. שינוי נעשה על פי רוב 
בשלבים: תחילה ייזום על ידי המחדשים (innovators), לאחר מכן הטמעה על ידי הְמָאמצים 
הראשונים של החידוש (early adopters), לאחר מכן קבלה על ידי מעגלים נוספים של 
ְמָאמצים, עד להצטברות מסה קריטית של משתמשים (critical mass) ולאחריה אימוץ כללי 

.(Rogers, 1983)

מכאן עולה כי ייתכן שבמאמצי משרד החינוך חסרה חוליה חשובה _ פעילות להשגת מסה 
קריטית של רשתות חינוך או בתי ספר בודדים שאינם בהכרח חדשניים בעצמם אך יש להם 
נתונים להצטרף למעגל השני של ְמָאמצי השינוי _ מנהיגות חזקה, מוכנות של צוות המורים 
להשקיע בשינוי ולתמוך בו, נכונות של הרשות המקומית לסייע במשאבים כספיים, מוטיבציה 
של ועד ההורים לחולל שינוי ועוד. לאור האמור אנו ממליצים לבדוק את האפשרות למצוא 
דרך לטפח רשתות חינוך ובתי ספר, שיצטרפו לתכנית שבה יהיו מרכיבים התומכים באימוץ 

השינויים הנדרשים.

הטמעת המטרות כמכלול
התמונה הכללית המצטיירת מהממצאים שנאספו היא שקידום פתרון בעיה אחת קשור 
לקידום פתרונן של בעיות אחרות. במילים אחרות, לא מדובר ב״משחק סכום אפס״ שבו 
היענות לדרישה והתקדמות לעבר פתרון בעיה אחת באה על חשבון קידום של פתרון אחרת. 
אדרבה: יישום פתרון הבעיות כמכלול עשוי להיות יעיל ואפקטיבי דווקא מפני שכל מרכיביו 
מחזקים זה את זה. כך למשל פיתוח תכניות לימוד חדשניות מחייב הכשרת מורים שיישמו 
אותן; מתן אוטונומיה להנהלת בית הספר היא תנאי הכרחי לביצוע השינויים הנדרשים בבית 

חסרה חוליה חשובה 
במאמצים להשגת שינוי 

במערכת החינוך – השגת 
מסה קריטית של רשתות 

חינוך או בתי ספר שיש להם 
נתונים להצטרף למעגל השני 

של ְמָאמצי השינוי.
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הספר לקידום הישגי התלמידים; צמצום היקף ההפרעות ובעיות המשמעת בכיתה תורם 
לשיפור בהישגים הלימודיים. דרושה התייחסות בו-זמנית לכלל תת-המערכות הנוגעות לשינוי, 
ודרושה גם התחשבות באינטרסים של גורמים שונים, בהם פוליטיקאים ומנהלים, מורים 

ותלמידים. שיתופם והנעתם הם המפתחות העיקריים להצלחה.

מימוש בו-זמני של פתרונות עשוי, בתנאים המתאימים, ליצור סביבת למידה שתאפשר:
לתלמיד _ לעסוק במסגרת לימודיו בסוגיות ובנושאים הקרובים ללבו או לשאיפותיו,   �
למצוא עניין ואתגר בלימודים ולהגיע להישגים טובים יותר בבית הספר. כן יתאפשר 

בנסיבות אלו תגבור של משאבים לטיפוח תלמידים הנזקקים לכך.
למורה _ להרחיב את מיומנויותיו באופני הוראה חדשים ובשימוש בטכנולוגיות   �

חדשות, ליהנות משיפור הסמכות המקצועית של המורים ומהפחתת בעיות המשמעת.
לתכנית הלימודים _ להיתפס בתודעת התלמידים, ההורים והקהילה הרחבה ככזאת   �

המכשירה את התלמידים למאה-ה-21 ותואמת את צורכי התלמיד והחברה. 
לבית הספר _ לשפר את האקלים הבית-ספרי, להרחיב את סמכותם המקצועית של   �
המורים, להפחית את בעיות המשמעת וההתנהגות, להתלכד סביב חזון ולהציג את 

ההישגים בפועל.

תכנית לאומית לחינוך 
במהלך העשור האחרון חל אמנם גידול בתקציב החינוך, אך קצב הגידול בהשקעה הריאלית 
בחינוך בישראל נמוך מזה שבמדינות המפותחות (מינהל כלכלה ותקציבים, אגף א׳ כלכלה 
וסטטיסטיקה, ספטמבר 2012, שקופיות 52-51). בשנת 2009, השנה האחרונה שלגביה יש 
כרגע נתונים זמינים, ההוצאה הציבורית השנתית לחינוך לתלמיד בישראל היתה נמוכה 
ביותר משליש מההוצאה הממוצעת במדינות ה-2012 ,OECD  (OECD אינדיקטור B1). יש 
לציין שבשנים האחרונות גדלה ההוצאה הציבורית לתלמיד בישראל, בעיקר ההוצאה למימון 

הרפורמות שהנהיג המשרד. 

בנוסף ובמיוחד, נמצא שההשקעה היחסית במחקר חינוכי בישראל היא כפרומיל מההשקעה 
הלאומית בחינוך. בארצות הברית היא עומדת על פי עשרה בערך (חן, 2004). לא מצאנו דיווח 
שוטף ומידע כולל על שיעור השקעת משרד החינוך במחקר חינוך מתוך תקציב המשרד. 
תכנית לאומית לחינוך לטווח ארוך, שתבקש להרחיב את המימון הציבורי לתלמיד ולהשוותו 
לזה שקיים במדינות ה-OECD וכן לדווח על חלקו היחסי של מחקר החינוך בתוך תקציב 
החינוך הכללי, עשויה לתת מענה לבעיות אלו. כן מוצע לבחון את האפשרות לכונן מועצה 
לאומית לחינוך שבה יהיה, בין השאר, ייצוג למשרד החינוך, לאקדמיה ולתעשיית ההייטק. 
המועצה תסתייע במומחים לפדגוגיה אך גם במומחים לתחומים נוספים, בכלל זה ניהול שינוי 

1.(change management)

בעת עריכת המסמך התבשרו חברי הוועדה ועורכי המסמך כי בכוונת שר החינוך להקים ועדה מסוג זה.    1

קצב הגידול בהשקעה 
הריאלית בחינוך בישראל 

נמוך מזה שבמדינות 
המפותחות. מוצע להרחיב 

את המימון הציבורי 
ולהשתיתו על תכנית

לטווח ארוך.

ל
ה

ב
ה
ש
ת
ל
ה
ל

מוצע לבחון את
האפשרות לכונן מועצה לאומית 

לחינוך שבה יהיה ייצוג, בין 
השאר, למשרד החינוך, לאקדמיה 
ולתעשיית ההייטק. הרעיון לכונן 

מועצה לאומית לחינוך נראה 
כצעד נכון בכיוון ראוי.
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1. מבוא

ע 1 רק . 1

בתחילתה של המאה ה-21 ניצבת מערכת החינוך בישראל בפני מציאות שונה מזו שקבעה 
את דרכי התנהלותה ואופן פעילותה בעבר. שינויים שחלו במבנה המשפחה, בתרבות ובחברה, 
בתפישת תפקיד המדינה ובשוק התעסוקה, ולצדם שפע של התפתחויות טכנולוגיות מואצות 
_ מחייבים את המערכת לשקול מחדש את היערכותה ואופני פעילותה. קצב השינויים מחייב 

שבחינת המערכת את עצמה ואת אופני התאמתה למציאות תהיה דינמית ומתמדת _ לא ניתן 
לחשוב עוד על פתרונות שיתאימו לשנים רבות. 

מערכת החינוך היא אחת המערכות המשמעותיות האחראיות להכשרתם של צעירי החברה 
ולהשתלבות תקינה ופעילה שלהם בה. 

מוסכם בקרב הוגים וחוקרים ששינויים והתפתחויות בכל המישורים המפורטים לעיל ימשיכו 
לקרות גם בעתיד הנראה לעין. מצב זה מחייב את המערכת להיערך ולפעול בצל אי-הוודאות 
הנוגעת לטיבו ומהותו של העתיד שאליו היא מחנכת את תלמידיה. המצב אינו ייחודי לישראל, 
כלל המדינות המפותחות מדווחות עליו, אף כי בחיפוש אחר פתרונות יש צורך להתחשב 

בתנאים הייחודיים שבהם פועלת המערכת בישראל. 

על רקע זה פנה בסוף שנת 2010 ד״ר שמשון שושני, אז מנכ״ל משרד החינוך, אל היזמה 
למחקר יישומי בחינוך וביקש ממנה להקים ועדת חוקרים בלתי תלויה שתעסוק בשאלה 
רחבת-ההיקף כיצד יכולה מערכת החינוך להיערך למתן מענה לצורכי החברה בעוד ח״י שנים. 
הגדרת טווח שנים שכזה מצביעה על ההבנה שיש לחשוב היום כיצד יוכשרו ילדים המתחילים 
בימים אלו את דרכם במערכת החינוך, כך שבתום לימודיהם יהיו כשירים להתמודד כראוי 
עם מציאות שונה ולאו דווקא ידועה וברורה. גב׳ דלית שטאובר, שהחליפה את ד״ר שושני, 
נפגשה עם הוועדה בראשית שנת 2012, איששה את הצורך ואת הציפייה מהוועדה להתוויית 
קווים לאסטרטגיה למדיניות, וציינה שבתקופתנו גם תכנון לחמש שנים מראש כולל אי-

ודאות, מצד אחד, ומצד שני, רבים מהדברים שיסומנו כמתאימים לעתיד _ הם או ניצניהם _ 
כבר נמצאים במערכת היום. 

זה המקום לציין כי בשנים האחרונות ניכר שינוי בהלכי הרוח המפעמים בשדה החינוך. תרמו 
לו הרפורמות שפרופ׳ יולי תמיר החלה בהן בתקופת כהונתה כשרת החינוך והמשיך בהן השר 
גדעון סער, שהחליף אותה בתפקיד. יש לשער שגם המחאה החברתית של קיץ 2011 תרמה 
לשינוי הזה בהתייחסותו של הדור הצעיר למצב החינוך בארץ. יותר ויותר צעירים משכילים 

ובעלי ניסיון מחפשים כיום משמעות בעבודה כמורים ומחנכים.

המטרות שהוצבו כדי לענות על שאלות אלו היו:

1
 
 
 
 

 

 
 

שינויים שחלו במבנה 
המשפחה, בתרבות ובחברה 
ולצדם שפע של התפתחויות 

טכנולוגיות מואצות – 
מחייבים את מערכת החינוך 
לשקול מחדש את היערכותה 

ואופני פעילותה.

ניצנים של רבים מן 
הדברים שיסומנו 

כמתאימים להיערכות 
הנדרשת כבר נמצאים 

במערכת כיום.

ם 
י 
 ,
ת 
-
_

ו 
ר 
ה

המטרות העיקריות
שהוצבו בפני הוועדה היו:

1) לסקור ידע מחקרי רלוונטי 
להיערכות למאה ה-21 במערכת

החינוך בישראל.
2) לבחון מיומנויות וכישורים

שצריכים לעמוד במוקד החינוך של 
צעירים בתקופתנו.

3) לבדוק אם אפשר להקיש
מיוזמות מקומיות וממלכתיות

כיום על היערכות עתידית
של כלל המערכת.
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לסקור ידע מחקרי הקיים בארץ ובעולם בנושא היערכות מערכת החינוך לקראת   �

המאה ה-21, לבקרו ולהעמידו לרשות הציבור ולרשות מקבלי ההחלטות.
לבחון את מידת הרלוונטיות של ממצאים מהעולם _ לתרבות ולחברה בישראל.  �

לבחון ולתאר מיומנויות וכישורים שבהם יש להתמקד בחינוך הצעירים בתקופתנו.   �
לבדוק אם וכיצד ניתן להקיש מתוצאות של יוזמות מקומיות וממלכתיות על היערכות   �

עתידית המתאימה לכלל המערכת.

הוועדה החלה את עבודתה בבחינת התמורות שחלו בראשית המאה ה-21. את סקירתה 
בכל מישורי החיים  ברובם, המתייחסים לתמורות  על מקורות, תאורטיים  ביססה  זו 
ובמיוחד בנושאים הקשורים למערכת החינוך ומשפיעים עליה. בין אלה סקרה הוועדה את 
השתנות הערכים שבהם דוגלת החברה ואת השפעתה על מערכת החינוך, את ההתפתחות 
הטכנולוגית המואצת והשפעותיה על תפקידי מערכת החינוך ותפקודיה וכן שינויים שחלו 
בחברה הישראלית. בהמשך בחנה הוועדה את מטרות החינוך שיש להעלות לסדר עדיפות גבוה 
לביצוע, ולעדכנן לפי הצורך. לגבי כל מטרה נאסף חומר אמפירי כדי לאתר משתנים העשויים 
לתמוך בהשגתה או להקשות עליה, וכדי להצביע על מכלול הנסיבות שיאפשרו לקדמה. 
לסיכום עבודתה הגישה הוועדה המלצות הנשענות על החומר התאורטי והאמפירי שנסקר, 
המלצות שיש בהן כדי לסייע לקובעי המדיניות במאמציהם לזהות את ההתאמות הנדרשות 

כיום ממערכת החינוך. 

מך ס מ ה נה  מב  1 . 2

ראשיתו של המסמך בסקירה של התמורות בראשית המאה ה-21 בארץ ובעולם. הפרק 
הראשון עוסק אפוא בעיקר בתמורות שהתרחשו בסביבת מערכת החינוך, ושמטבע הדברים 
משפיעות על תכניה ואופני התנהלותה. הפרק סוקר תמורות במבנה החברתי ובתכנים 
הערכיים והאידאולוגיים של החברה, דן בהתפתחות הטכנולוגיה והשפעתה על חיי הפרט 

והחברה וכן בתמורות במבנה שוק העבודה ודרכי התנהלותו. 

פרק ב׳ מתמקד במטרות שמערכת החינוך ניצבת מולן, מטרות הנגזרות מן התמורות שנסקרו 
בפרק א׳, מטרות שיש להעלותן לסדר עדיפות גבוה לביצוע או, לחלופין _ לעדכנן. הוועדה 
ָשְׂמחה לגלות שברבים מהתחומים שבהם ניכר הצורך בשינוי כבר קיימת עשייה פעילה 
וחיובית של אגפים שונים במשרד החינוך. הפעילויות השונות של אגפי המשרד נסקרות 
בקצרה ובאופן לא ממצה בנספח 4. במקביל נחשפה הוועדה לקיומן של יוזמות מקומיות 
רבות, של בתי ספר, של גופים מתערבים שונים ושל רשויות מקומיות המקדמות ומיישמות 

אופני תגובה שונים לתמורות המתרחשות בעולם סביבנו. 

פרקי הליבה של המסמך 
עוסקים בתמורות בסביבת 

מערכת החינוך, מטרות 
חינוכיות והמלצות.
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פרק ההמלצות מתייחס למטרות מערכת החינוך ולַצורך לבצע שינויים בסדרי העדיפויות 
שלהן. כן הוא עוסק באסטרגיית מימוש המטרות ונוגע גם בהקניית מיומנויות המאה ה-21, 
בשיפור ההישגים בלימודים ובאוריינות, בקידום שוויון ההזדמנויות בין התלמידים, בחינוך 
להתנהגות נאותה, סובלנות ויחס של כבוד לזולת ולאחר, בטיפוח המייחד את האוכלוסיות 
השונות בחברה הישראלית תוך הבניית המשותף לכלל מרכיביה ובקידום האיכות המקצועית 

של המורים.

פרק הנספחים מכיל השלמות והרחבות למסמך: 

נספח 1 מכיל תרשימים המסכמים בקצרה את תוכנם של פרקים 2-4. כן מכיל נספח זה מפתח 
(אינדקס) ובו נושאי רוחב מרכזיים המופיעים בפרקי הליבה של המסמך ורשימת העמודים 

שבהם הם מופיעים.

נספח 2 מכיל אסופה של ניירות דעה שכינסה הוועדה. במסגרת עבודתה פנתה הוועדה לציבור 
הרחב וביקשה לקבל ניירות דעה בנושא ערכים במערכת החינוך. המיפוי שימש את הוועדה, 
וממצאיו מובאים בגוף המסמך (ר׳ סעיף 2.4.2). עקב חשיבות הדברים שהגיעו לידי הוועדה, 
בחרנו להפיק אסופה ובה חלק מניירות העמדה האלה וכך להציף דיון ציבורי נרחב בשאלת 

מקומם של ערכים במערכת החינוך. ניתן לצפות באסופה באתר היזמה.

נספח 3 מביא את חוק החינוך הממלכתי משנת 2000 ככתבו וכלשונו.

נספח 4 סוקר חלק מהאגפים במשרד החינוך העוסקים באופן שוטף במתן מענה מערכתי 
הולם לשינויים ולתמורות המשפיעים על מטרות החינוך. יש לציין כי בכל הנושאים הנידונים 
במסמך זה, משרד החינוך פועל בשנים האחרונות, מעודד ואף מניע תכניות ממלכתיות רחבות- 
היקף. דוגמאות בולטות הן ׳עוז לתמורה׳ ו׳אופק חדש' לקידום המורה ומקצוע ההוראה, 
׳מכון אבני ראשה׳ שאחראי על הכשרת מנהלים, ׳התכנית הלאומית לתקשוב׳ (מינהל מדע 
וטכנולוגיה), ׳התכנית הממלכתית לצמצום האלימות׳ (שפ״י) והרחבת חוק חינוך חובה לבני 
3-4, לפי המלצות ועדת טרכטנברג. אנו מצרים על כך שהסקירה חלקית בלבד ואינה מקיפה 
את כל פעילויות המשרד. מטבע הדברים לא היה אפשר לסקר את כל הנעשה בתוך מערכת 

כה גדולה.

נספח 5 מביא את ההקדמה לדוח על יום העיון בנושא פדגוגיה בעידן המידע שקיימה הוועדה 
בתשרי תשע״ב, אוקטובר 2011. 

נספח 6 מכיל את תקצירי הסקירות המדעיות שהזמינה הוועדה לצורך עבודתה. סקירות אלו 
מתפרסמות גם במדור חומרי רקע באתר היזמה. 

בנספח 7 של המסמך מובאים תקצירי קורות החיים של חברי הוועדה.

hayozma
Underline

http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/Values-Education-21st-century.pdf
hayozma
Underline

http://education.academy.ac.il/hebrew/BackgroundMaterialsList.aspx?FromHomepage=true
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2 נוך 2. תמורות בסביבת מערכת החי

פרק זה יתאר תמורות שחלו במאה ה-20 וראשית המאה ה-21, בסביבת מערכת החינוך בארץ 
ובעולם. תמורות אלו הובילו לשינויים שהשליכו על מערכת החינוך, והן מצביעות על הצורך 
בבחינה מחדש של חלק ממטרותיה. מטבע הדברים התמקדנו רק בחלק מהתמורות _ באלה 

שלפי הספרות המחקרית, חשיבותן למערכת החינוך גדולה במיוחד.3

ההחלטות בדבר התמורות שתיכללנה בעבודה התקבלו בתהליך שכלל שני שלבים מרכזיים: 

שלב ראשון _ ״מאירועי העבר למטרות העתיד״. בשלב זה נסקרו מקורות הנוגעים לתמורות 
שונות שהתחוללו בעשרות השנים האחרונות בסביבת מערכת החינוך, תוך סינון כאלה 
שהשפעתן על מערכת החינוך נראתה נמוכה והעדפה של כאלה שלפי המקורות היתה להן 
השפעה רבה על המערכת. כך למשל הוחלט שלא להתייחס לשינויי האקלים הבית-ספרי 
אך להתייחס למהפכת טכנולוגיית המידע. התוצרים של שלב זה היו 1) תיאור מילולי של 
התמורות והשלכותיהן זו על זו ועל מערכת החינוך ו-2) תיאור גרפי של ההתרחשויות הללו 
(ראו תרשים 1, נספח לפרק 2 _ תמורות). תוצאותיהן של ההתרחשויות שימשו בסיס להגדרה 

טנטטיבית של מטרות החינוך שבהן יעסוק מסמך זה.

שלב שני _ ״ממטרות העתיד לאירועי העבר״. המטרות שהוגדרו בשלב הקודם נידונו בוועדה 
תוך הסתייעות בספרות תאורטית ומחקרית. התוצר שהתקבל מדיונים אלו היה סדרת 
מטרות שבה החליטה הוועדה להתמקד. בהמשך נבחנו בהתאמה הפרקים הקודמים, תוך 
עיבוי המקורות הנוגעים לתמורות הרלוונטיות למטרות בהגדרתן הסופית ובמגמה להגיע 

לקוהרנטיות בין פרקי המסמך.

פרק זה יעסוק ב-

מהפכת טכנולוגיית המידע  2.1
שוק חופשי, גלובליזציה ופלורליזם   2.2

אחריותיות והפרטה   2.3
שינויים חברתיים בישראל   2.4

כל סעיף בפרק זה נחלק לשני סעיפי משנה: א) רקע _ התפתחות היסטורית, תיאור התמורה 
ומשמעותה ב) השלכות התמורה על מערכת החינוך. 

ר' גם נספח 1 תרשים 1 ״תמורות בולטות במאה ה-20 ותחילת המאה ה-21 והצגת קשריהן לשינויים במערכת    2

החינוך״.

Ben-Peretz, 2009 :לתיאור של תמורות גלובליות ושינוי מקיף שמשתמע מהן למדיניות חינוך ראו במיוחד   3

2
התמורות שבחרנו לעסוק 
בהן נבחרו לאור השפעתן 
הצפויה על מערכת החינוך.
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המידע ת  י גי לו נו כ ט הפכת  מ  2 . 1

2.1.1 רקע

מהפכת טכנולוגיית המידע משפיעה על דרכי התקשורת בין בני אדם, על השפה, על אופן 
הטמעת הידע, על דרכי חשיבה, על תרבות הפנאי, על עולם העבודה ועוד. מקצת מהכלים 
שאפשרו לתפקד בעולם הדעת מתנוונים והולכים, וכלים אחרים נוצרים ומגדירים מחדש את 
האופן שבו אנחנו קוראים, מפענחים, מתבטאים, מארגנים את הידע שלנו וחולקים אותו עם 
אחרים (המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח), 2010). בין הכלים אפשר למנות רשתות חברתיות, 
 James ;1996 ,תמונות וידאו, מצלמות דיגיטליות, טלפונים ניידים ומשחקי מחשב (סולומון

.(& Pollard, 2010

מגוון הכלים שטכנולוגיית המידע מעמידה לרשותנו מקיף את כל תחומי החיים. הכלים 
מאפשרים בין השאר לדלות מידע מתוך כמויות מידע עצומות הזמינות לכל אדם במדינה 
מודרנית, להגיע ממקום למקום בעזרת נווטן (GPS), לשחק במשחקים המפעילים כמה חושים 
ומיומנויות בעת ובעונה אחת, לקיים תקשורת חברתית בכל מקום וזמן4 (אבישי ורוטנברג, 
2012; בן הר, בתוך ברנדס, Venezkey & Davis, 2002 ;2012), להעביר מסרים ב״טלפונים 
חכמים״ ובאינטרנט, בכלל זה קובצי קול, תמונות ומוסיקה (מטח, 2010). ואולם ההתפתחות 
הטכנולוגית טומנת בחובה גם סיכונים ואיומים ובהם עודף מידע, פגיעה בפרטיות, אנונימיות 

והתחזות, וירוסים, אחריות משפטית וכספית, הונאה, גנבה, סטייה, איומי טרור והתמכרות. 

2.1.2 שינויים בעולם העבודה

ניתוח המיומנויות הנדרשות לביצוע תפקידי עובדים בימינו מורה על עלייה בדרישה לחשיבה 
 National , 2008) מורכבת ולעבודת צוות, ומנגד _ על ירידה במיומנויות רוטיניות ובעבודה ידנית
Research Council). כמו כן מושם כיום דגש על הצורך ביצירתיות, ביכולת פתרון בעיות, 
בתקשורת בין-אישית, בגמישות ובכושר הסתגלות (Dar , 2007). השינויים במיומנויות 
הנדרשות הם תולדה של שינויים שחלו בעולם העבודה בין המאה ה-20 למאה ה-21 ובמיוחד:

מספר העבודות שבהן אדם מועסק במהלך חייו עלה מ-2-1 ל-15-10.   �
הטכנולוגיה שהיתה מבוססת על עבודת ידיים רוטינית הפכה לאינטראקטיבית,   �
יצירתית ופחות שגרתית. דרישות העבודה התרחבו משליטה בתחום אחד לשליטה 
בו-זמנית במגוון תחומים. כמו כן ניכרת עלייה בדרישות לתקשורת מורכבת וחשיבה 

מורכבת.

ישראל היא מהמדינות המובילות בעולם בשימוש באינטרנט בכלל וברשתות חברתיות בפרט; בסקר משווה    4

בין מדינות שונות על גלישה בפייסבוק (BF) - נמצא שהישראלים משקיעים את הזמן הרב ביותר בפעילות 
Come Score Data Mine זו: 7.01 שעות בממוצע למשתמש לחודש באפריל 2011. ראו באתר

מהפכת טכנולוגיית
המידע משפיעה על 

התקשורת בין בני אדם, 
על השפה, על רכישת הידע, 
על דרכי חשיבה, על עולם 

העבודה ועל תרבות
הפנאי.

hayozma
Underline

http://www.comscoredatamine.com/2011/06/average-time-spent-on-social-networking-sites-across-geographies/
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התחרות התעסוקתית שהתמקדה בעבר ברמה המקומית עברה לרמה ארצית ואף   �
גלובלית. 

חלה ירידה ב״מקצועות הצווארון הכחול״ וגידול במספר העוסקים במקצועות השירות   �
(כמו למשל סיעוד ומלונאות). כן גדלו מספר המומחים לניהול ואדמיניסטרציה ומספר 

העוסקים במקצועות ענף המידע.
חלה עלייה בשכר המשולם לבעלי תארים מתקדמים ובוגרי מכללות ואוניברסיטאות   �
וירידה או יציבות בזה המשולם לבוגרי תיכונים ובוגרי לימודי תעודה ואף לאלה שלא 
סיימו בית ספר תיכון. כתוצאה מכך חל גידול בפערי ההכנסה על רקע של שונות ברמת 

.(National Research Council, 2011) ההשכלה

 Levy &) חלק משמעותי מהשינוי בשוק העבודה ניתן לייחס למהפכת טכנולוגיית המידע
Murnane, 2004). תפקידים שונים (מרכזן/ית למשל) הולכים ונעלמים בעשורים האחרונים, 
ומחשבים תופסים את מקומם. יש תפקידים אחרים שאינם נעלמים אך תכניהם, שיטות 
העבודה בהם, תאריהם או מאפיינים אחרים שלהם משתנים (ספרן/ית או מזכיר/ה למשל). 
תפקיד המזכיר/ה לדוגמה השתנה לגמרי בעשורים האחרונים. לפני 25 שנה היתה המזכירה 
ה״קלסית״ משחררת את הממונה מעבודות רוטיניות, באמצעות הקלדה ומענה לשיחות טלפון. 
תפקיד המזכיר/ה מוגדר כיום כניהול אדמיניסטרטיבי של המשרד, ובפני ממלא התפקיד 
עומדות אפשרויות חדשות רבות כגון הסתייעות באינטרנט לאיסוף נתונים, ניהול המשרד 
תוך שימוש במחשב, אחריות לטיפול באנשי צוות חדשים, לקליטתם ולאימונם לתפקיד. 
בשנות ה-70 עסקה למעלה ממחצית העובדים בארצות הברית בשני מגזרי צווארון כחול _ 
תעשייה ומלאכה _ וכן בתפקידי פקידות. לא פעם איישו בוגרי תיכונים את המשרות האלה, 
והם נחשבו מעמד נמוך בינוני. כיום עוסקים בענפים אלה פחות מ-40 אחוז מכלל העובדים 
בארצות הברית, ורבים מהם (למשל מזכירות) נדרשים להיות בעלי השכלה על-תיכונית. 
כתוצאה מהתקשוב המואץ חלה עלייה חדה במספר העוסקים בענף הידע: מדענים, טכנאי 
מחשבים מתכנתים, יועצים וכיוצא באלה. מגמות בעולם התקשוב מצביעות על כך שמקצועות 

 .(Levy & Murnane, 2004) אלו מחייבים יכולת תקשורת מורכבת והתמקצעות

2.1.3 השלכות התמורות על מערכת החינוך

דרישות חדשות מבוגרי מערכת החינוך
עיקר הלימוד התבצע בעבר בבית הספר, ואילו כיום ידוע שהלמידה מתרחשת בכל מקום 
ובכל תחומי החיים. בעבר היתה הנגישות למידע מצומצמת, ופעמים רבות כרוכה בתשלום, 
ואילו היום המידע ברובו זמין וחופשי. בעבר קיוו לאחידות ולציות למוסכמות, ואילו כיום 
חותרים לכושר המצאה ולהתאמה אישית של חוויית הלימוד. בעבר נתפס המגוון התרבותי 

עיקר הלימוד
לאוריינות במקצועות 

הלימוד התבצע בעבר בבית 
הספר, ואילו כיום הולכים 
ומיטשטשים הגבולות בין 
הבית והחברה ובין בית 
הספר. תופעה זו חלה גם

על הלימוד.
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כבעיה שיש להתמודד איתה, ואילו כיום רואים בו הון ולא מכשול. בעבר התבסס חלק ניכר 
מהלימוד על שחזור של מה שנלמד, ואילו כיום חלה ירידה בצורך בשחזור מה שנלמד ויש צורך 
במיומנויות ניתוח לא שגרתיות, בסינון וצירוף של ידע, בחשיבה מורכבת, ביכולות הכללה 
והעברה של מידע (סלומון, 1996; אנדריאס שלייכר, יועץ למזכירות ה-OECD, מתוך ברנדס, 

2012; צוקרמן, 2012).

סקירת מידע ׳מיומנויות נדרשות מבוגרי בתי הספר במאה ה-21 ותכניות תקשוב של מופ״ת' 
(2010) מפרטת את המיומנויות הנדרשות מבוגרי בית הספר ומבית הספר ככלי להכשרת 

הבוגרים: 

אוריינות מידע _ מיומנויות כמו ארגון מידע ממקורות שונים, הערכתו וניתוחו; ניסוח   �
שאלות המבוססות על צורכי מידע; זיהוי מקורות מידע; שימוש בחשיבה ביקורתית 

לפתרון בעיות, הסקת מסקנות ויצירת ידע חדש
חשיבה גבוהה _ פתרון בעיות; בחירת המצרף המתאים של מידע בסיטואציות שונות   �

ויישומו; חשיבה ביקורתית, אנליטית והערכה; יצירתיות, יזמּות וכושר המצאה
מיומנויות תקשורת ושיתוף _ שיתוף פעולה, בניית יחסים עם אחרים לשם פתרון   �
בעיות בצורה שיתופית ובין-תרבותית; יכולת עבודה בצוות והשתלבות בקהילה 

מקוונת; למידה שיתופית לצורך יצירת מוצר משותף
מיומנויות שימוש בכלי תקשוב  �

מיומנויות למידה עצמית ולמידה שיתופית  �
התפתחות אישית   �

הסתגלות מהירה לשינויים ולחידושים; הסתגלות למפגש עם ריבוי מידע, מטרות   �
וקהילות; זריזות, גמישות, הערכה עצמית, ניהול עצמי, משמעת עצמית, סקרנות

כישורי שפה _ שליטה בשפה הכרחית גם בעידן הנוכחי, לא רק כדי להבין ולהתבטא   �
אלא גם כדי לתקשר, להשתלב בדיונים, לנסח שאילתות, לקרוא טקסטים ולכתוב 

באופן אפקטיבי; נדרשים כישורי עבודה אקדמית, יכולות פרזנטציה, מיומנות תיעוד
אתיקה ומוגנּות ברשת _ התנהלות אתית, הכרת חוקי זכויות יוצרים, שמירה על   �

פרטיות וכיוצא באלה ומודעות לסכנות ברשת
מיומנויות לחיים ולקריירה _ רק בשניים מהחומרים שנסקרו הוזכרו מיומנויות חיים   �
וקריירה: הצבת מטרות, זיהוי יועצים נכונים, הנהגה, הבנה של נקודות מבט רבות 

ושונות

סלומון (2012) מתאר כמה יכולות ״שאנו מייחלים להם כבר היום אצל בוגר בית הספר העל-
יסודי״:

טרנספורמציה של הידע הנלמד לכדי מימוש. למשל תרגום הידע, הצגת שאלות   �
רלוונטיות, יישום הפתרונות הנגזרים ממנו בבעיות חדשות

בעבר התבסס הרבה 
מהלימוד על שחזור הנלמד, 
ואילו כיום מדגישים ניתוח, 

סינון של ידע, חשיבה 
מורכבת, יכולת הכללה, 
עבודה קבוצתית וכיו"ב.
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יכולת להתמודד באופן אינטליגנטי ומבוסס-ידע עם בעיות חיים חדשות ומורכבות,   �
המוצגות באופן עמום, תוך פיצולן לשאלות משנה ספציפיות, באופן המאפשר לחבר 

מענה ספציפי ורלוונטי לבעיה רחבה
יכולת להכליל ולהטמיע ידע ממקורות שונים ולמזגו לכדי שלמות אינטגרטיבית  �

יכולת להתמודד עם בעיית חיים חדשה ומורכבת במסגרת למידה שיתופית בעבודת   �
צוות

בדיווח של אנדרסן קוניג (National Research Council, 2011) מפרויקט של האקדמיה 
הלאומית למדעים בארצות הברית, בעניין הערכת הכישורים הנדרשים במאה ה-21, סווגו אלה 
לשלוש קטגוריות: 1) כישורים קוגניטיביים: פתרון בעיות לא רוטיניות, חשיבה ביקורתית, 
חשיבה מערכתית 2) כישורים בין-אישיים: תקשורת מורכבת, כישורים חברתיים, עבודת צוות, 
רגישות לתרבויות אחרות, התמודדות עם השונה 3) כישורים אישיים: ניהול עצמי, ניהול זמן, 

פיתוח אישי, שליטה עצמית, הסתגלות, כישורי תפעול.

מבחינת יכולות, נדרשות יותר ויותר מיומנויות כגון פתרון יצירתי של בעיות, יכולות תקשורת 
מורכבות בתחום הבין-אישי, יכולת הסתגלות, יכולת להתפתחות אישית, חשיבה מערכתית, 
שימוש בכלי תקשוב, אוריינות מידע ותקשורת, דרכי חשיבה יצירתיות מלוות בביקורתיות, 
 National Research) חקירה ופתרון בעיות, דרכי למידה ועבודה תוך תקשורת ושיתוף
Council., 2008). תוצאה חשובה של כל אלה היא שהמודל החינוכי שהתמקד בלמידה 
פורמלית לקראת רכישת תואר שּונָה למודל הָׂשם את הלומד במרכז ומספק כלי ללמידה 
שתימשך כל החיים (National Research Council, 2011). אבני דרך להשגת השינוי 
 Levy &) הנדרש לשם כך במערכות חינוך הוצעו כבר לפני כשני עשורים על ידי לוי ומורניין

:(Murnane, 1996

קיים צורך להביא מורים, תלמידים והורים להבנה כי דרישות שוק העבודה משתנות   (1
במהירות רבה וכי בית הספר מתקשה בשילוב מהיר של השינויים הנדרשים בתכניות 

הלימוד.
תלמידים חייבים להבין את הקשר שבין הנלמד בבית הספר לבין עתידם המקצועי.   (2
מורים חייבים לקבל הזדמנויות ותמריצים ללימוד השינויים בשוק העבודה, ועליהם 

לשנות בהתאם את שיטות ההוראה שלהם.
פיתוח מקצועי למורים בעניין זה חייב להיות יסודי ומתמשך ולהיות מתוכנן יחד עם   (3

מורים בדרג השדה.
מדידת הישגי התלמידים חייבת להשתנות. יש לעסוק פחות במדידת זיכרון ועובדות   (4
ויותר בשליטה במיומנויות עדכניות נדרשות כגון פתרון בעיות, יכולת הבעה, עבודת 

צוות.

 ,
ר 

ת

ה 
ה 

נדרשת היום יכולת
להתמודד באופן מושכל

ומבוסס-ידע עם בעיות חיים 
חדשות ומורכבות.

המודל החינוכי הישן, שהתמקד 
בלמידה פורמלית לרכישת תואר, 

שּונה למודל שבמרכזו עומד הלומד, 
וכלי הלמידה שהמודל מקנה 

ישמשו כל החיים.
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הטמעת כלי תקשוב במערכת החינוך _ 
לצורכי הוראה, למידה והערכה

הכלים החדשים שטכנולוגיית המידע מעמידה לרשותנו מתאימים בחלקם למערכת החינוך. 
גורמים של הנדסת אנוש ושל אופן למידה מעורבים בבדיקת תרומת הטכנולוגיה וכדאיות 
הטמעתה בבתי הספר. מקצת מן הכלים הנוכחיים ללמידה והוראה מקוונת הם כלים כלליים 
ומקצתם ייחודיים לחינוך. נמנים עמם 1) בלוגים, צ׳אט, דואר אלקטרוני ורשתות חברתיות _ 
המאפשרים העברת מידע בין אנשים וגם חילופי מידע בין אנשי מקצוע וארגונים 2) פורומים 
להחלפת מידע סביב תחומי עניין משותפים 3) מנועי חיפוש, המאפשרים להגיע מיידית 
להיקפים עצומים של מידע 4) ויקיפדיה ואתרים מקוונים דומים, שמטרתם לספק מידע לכול 
ולהרחיב את האפשרויות וההזדמנויות לרכישת ידע חינם גם לאוכלוסיות  מעוטות-אמצעים 
ומרוחקות ממרכזים אקדמיים 5) שימוש ב״לומדות״ המאפשרות לכל תלמיד ללמוד בקצב 
שלו וברמה המתאימה לו ולקבל משוב מיידי לצורך תיקון הישגיו ושיפורם 6) שילוב למידה 
ממוחשבת עם הוראה מרחוק של מורה מומחה בתחומו, מורה שיכול לקבל בזמן אמת נתונים 
.(Harasim, 2012) על כל תלמיד ולהשתמש בהם כדי לשפר את התקדמותו בחומר הלימודים

המועצה ללמידה דיגיטלית (Digital Learning Council) בארצות הברית מפרטת עשרה 
עקרונות ללמידה מקוונת ולחינוך איכותי ובהם נגישות לתכנים דיגיטליים, למידה מותאמת 
אישית, התקדמות בקצב וברמה אישיים, תוכן דיגיטלי באיכות גבוהה, הוראה איכותית 

 .(Bush & Wise, 2010)

הציפייה של לקוחות מערכת החינוך _ התלמידים והוריהם _ היא שהטכנולוגיה העדכנית 
ומוצריה יעמדו במרכז העשייה החינוכית, גם כעזרי לימוד וגם כחלק מהקניית המיומנויות 
ניכר מהיום בסביבת האינטרנט, ולכן מצפים  הנדרשות כיום. התלמידים מבלים חלק 

.(Pape, 2009) שהטכנולוגיה תהיה חלק גם מסביבת הלימוד בבית הספר

בישראל יושמו יוזמות רבות ברמה הארצית והמקומית (ראו למשל בנספח 4 דיווח על פעילות 
מינהל מדע וטכנולוגיה ופעילות המזכירות הפדגוגית, ובנספח 5 דיווחים שנמסרו ביום העיון 
בנושא פדגוגיה בעידן המידע) ואולם הטמעת הטכנולוגיות החדשות במערכת החינוך אינה 
מדביקה את קצב ההתפתחויות. ממסמך משרד החינוך (תשע״א-תשע״ב, גרסה 12) עולה כי 
הפער הדיגיטלי בין ישראל למדינות המפותחות ביחס מחשב-תלמיד הולך וגדל. הפער הנוכחי 
בין האפשרויות שמעמידה טכנולוגיית המידע לבין השימוש בה בפועל גדול, ומצב התשתיות 
ונגישות התלמידים למחשבים ולרשת עדיין מוגבלים ביותר (ראו למשל וורגן, 2010). בשנת 
2000 דורגה ישראל גבוה בסולם שיעור התלמידים שיש להם מחשב בבית, ובשנת 2009 גבוה 
אף יותר. לעומת זאת כאשר נבדק המחשוב בבתי הספר, התברר שבשנת 2000 ובשנת 2009 

ישראל היתה פחות או יותר באותו מקום בסולם הדירוג (צוקרמן, 2012). 

בלוגים, צ'אט, דואר אלקטרוני, 
רשתות חברתיות, מנועי חיפוש, 

לומדות מותאמות אישית, מקורות 
פתוחים (open source) – כל 
אלה הם דוגמאות לכלי למידה 
והוראה שטכנולוגיות המידע 

מאפשרות.

לפי מסמך משרד החינוך, 
הציפייה שהטכנולוגיות 

העדכניות יסייעו בתהליך 
הלמידה טרם התממשה 

במלואה.
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לפי מסמך משרד החינוך (התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 תשע״א-תשע״ב) בית הספר 
היום מרוחק מעולמו של התלמיד. מחוץ לבית הספר התלמיד נחשף לטכנולוגיות מתקדמות 
בעוד שמרבית בתי הספר בארץ משתמשים בפדגוגיה מסורתית, ללא שימוש באותם אמצעים 

טכנולוגיים שבהם התלמיד מורגל (מסמך משרד החינוך, תשע״א-תשע״ב, גרסה 12). 

סקר שערך המרכז לטכנולוגיה חינוכית בקרב מדגם מייצג של תלמידים בכיתות י״א-י״ב 
העלה שתלמידים משתמשים במחשב בבית בעיקר למשחקים ולתקשורת עם חברים, אך 
השימוש לצרכים לימודיים מוגבל בעיקר לפעולות חיפוש וכתיבת עבודות (מטח _ המרכז 
לטכנולוגיה חינוכית והמרכז לחקר הפסיכולוגיה של האינטרנט, 2009). בניגוד למחשבה 
המקובלת, בני הנוער עצמם סבורים שהם זקוקים להדרכה במיומנויות השימוש במחשב, 
להקניה של אוריינות טכנולוגיית תקשור ותקשוב (ICT). כמחצית מהנשאלים בסקר חושבים 
שבית הספר אינו מכין אותם לעתיד ואינו מקנה להם את מיומנויות המאה ה-21 (המרכז 
לטכנולוגיה חינוכית והמרכז לחקר הפסיכולוגיה של האינטרנט, 2010). עמדות ההורים אינן 
שונות מאוד מתפיסות התלמידים: מסקר בקרב הורים לתלמידים בגיל בית הספר עולה כי 
כמחצית מההורים סבורים שבית הספר אינו מכין את הילדים לחיים במאה ה-21, וכי הילדים 
אינם לומדים די שעות באמצעות מחשב בבית הספר (מטח והמרכז לחקר הפסיכולוגיה של 

האינטרנט, 2009).

המורה בסביבה מתוקשבת אמור לשנות את שיטות הלימוד, להתמקד בשינוי האופן שבו 
תלמיד מבין מושגים ותהליכים (ר' הרצאת ענת זוהר, ברנדס, 2012), לגוון את דרכי עבודתו 
ולאפשר לתלמידים לבצע מטלות מאתגרות ולהתנסות בעבודת צוות (שילד וחוב', 1998). 
סביבה כזאת מעמידה לרשות המורה את נתוני המערכת בזמן אמת לצורך משוב לתלמיד 
ושיפור הישגיו (ר' הרצאת גילה בן הר,  ברנדס, 2012). בסביבה מתוקשבת על המורה להיות 
מסוגל לסייע לתלמיד להעריך את עצמו ולהדריכו להפיק לקחים לשיפור יכולותיו (מיודוסר 

וחוב', 2003). 

לדברי משרד החינוך (מינהל מדע וטכנולוגיה, 2012) הטכנולוגיה היא תנאי הכרחי אך לא 
מספיק לניצול סביבות הלמידה המתוקשבות והעשירות שפותחו וקיימות כיום. מורים רבים 
עדיין אינם נעזרים בה לצורכי הוראה ולמידה. מורים גם אינם מנצלים דיים מערכות ניהול 
מתוחכמות לניהול נוכחות תלמידים, ציונים, ענייני משמעת והכנת שיעורים (מינהל מדע 
וטכנולוגיה, 2012). אחת ההשלכות של הפער בין מהפכת הטכנולוגיה למימושה בבית הספר 
היא פגיעה בסמכותו המקצועית של המורה כמעביר הידע, במעמדו של בית ספר ובמערכת 

החינוך כמכלול (חן, 2004; מטח, 2010; מופת, 2010; מינהל מדע וטכנולוגיה, 2012). 

הטמעת השינויים הטכנולוגיים ודרכי ההוראה הנובעות מהם עשויה לשנות את בית הספר 
ואת מעמדו של המנהל בו: היא תחולל מעבר מאדמיניסטרציה להנהגה חינוכית. בעקבות 
האמור יש לצפות לפחות הנחיות והוראות של המנהל למורים ככפיפים ולמעבר לעבודה 

סביבה טכנולוגית עדכנית 
יכולה להעמיד לרשות 

המורה את נתוני המערכת 
בזמן אמת, לצורך משוב 
לתלמיד ושיפור הישגיו.

הטמעת
שינויים טכנולוגיים ודרכי 
ההוראה הנובעות מהם 
עשויה לשנות את בית 

הספר, את ההוראה ואת 
מעמד המנהל.
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משותפת, באינטראקציה עם המורה כפרט ועם צוות המורים וכלל הסגל (ר' הרצאת אנדריאס 
שלייכר, ברנדס, 2012). המנהל יפעל לשילוב בית הספר בחברה שהוא פועל בה, תוך שיתוף 
הורים וגורמים מקומיים שונים. בנוסף לכך המנהל יונחה בעבודתו להביא לשקיפות מינהלית 

ולהעמיד לרשות הציבור מידע על אופן תפעול בית הספר (מיודוסר וחוב', 2003).

לסיכום: הציפייה היא שבית הספר יקנה לתלמידיו את מיומנויות המאה ה-21: מיומנות 
שימוש בכלי תקשוב, יכולת פתרון בעיות מורכבות, ניתוח וסינתזה של מידע, חשיבה מערכתית 
ויצירתית, תקשורת בין-אישית ועבודת צוות, העברת ידע ושימוש בו לצורך התמודדות עם 
סוגיות שונות ובעיות מגוונות, יכולות ביקורת והערכה ושימוש בהן לבחינת פתרונות חלופיים, 

משמעת עצמית וניהול זמן.

נוצר אפוא פער בין המצופה מבית הספר כיום, בעידן טכנולוגיית המידע, מבחינת הכשרת 
התלמיד והכנתו לשוק העבודה העתידי מצד אחד לבין הביצוע של בתי הספר מצד שני. 
הפער הזה גורם לכך שתפקוד בית הספר נתפס כבלתי מספק, תכניות הלימוד נתפסות כלא 
מתאימות ולא עדכניות, וסמכותו המקצועית של המורה כמעביר הידע נתפסת כחלשה מבעבר.

ליזם לור פ ו ה  צי ז לי וב גל  , חופשי 2 שוק  . 2

2.2.1 רקע 

המאה ה-20 התאפיינה במאבקים אידאולוגיים חריפים בין המצדדים בעקרונות השוק 
החופשי לבין הדוגלים בערכי הקומוניזם והסוציאליזם. המדינות הדוגלות באידאולוגיות 
השונות ניהלו ביניהן מאבקים כלכליים, מאבקים דיפלומטיים ומלחמות, הדגישו את המכנה 
המשותף האידאולוגי-לאומי בתוך המדינה והפגינו סובלנות מעטה כלפי מי שהחזיקו בדעות 
אחרות. המאבק האידאולוגי שכך בהדרגה, עד קריסת הקומוניזם וההגמוניה של השוק 

החופשי בצורותיו השונות (כץ וחוב', 1992; אבישי ורוטנברג, 2012; צוקרמן, 2012). 

ויזמה  הגלובליזציה והמעבר מחברה סוציאליסטית לכזאת המבוססת על שוק חופשי 
חופשית תרמו להתעשרות של מעטים ולהתרחבות כמותית של המעמד הנמוך, וכפועל יוצא 
 .(Dunham, 2002) להתרחבות אי-השוויון בהכנסה בין הקבוצות השונות באוכלוסייה _

גידול הפערים בהכנסות, בעולם ובחלקים ניכרים של החברה הישראלית, נובע מסיבות שונות 
ובהן: 1) הקטנת משקלו של הסקטור הציבורי שתרם ליציבות בשכר הממוצע 2) גלובליזציה 
שהביאה להטיית השכר כלפי מטה בגלל העברת חלק מהייצור למדינות ששכר העבודה בהן 
נמוך יותר 3) העברת יחידות ייצור לאזורים בָּארץ שהעבודה בהם זולה יותר 4) יבוא מחו״ל 
של כוח אדם העובד בשכר נמוך 5) הפרטה שהביאה להתעשרות נוספת של קבוצה קטנה של 
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בעלי הון ומנגד להעסקת קבוצה גדולה של עובדים על ידי חברות כוח אדם, בתנאי עבודה 
ירודים 6) השקעה נמוכה יותר ברווחה (סבירסקי, 2004).

השוק החופשי מושתת גם על זכויות הפרט, על חופש וסובלנות לדעות שונות ולהתנהגויות 
שונות (מרקמן ויונה, 2009). תופעה בולטת שנלוותה לזכויות הפרט היא מימוש זכותו של 
כל אדם להגשמה עצמית בין במסגרת עבודתו ובין בשעות הפנאי. כץ וחובריו (1992) חקרו 
את השינוי שחל בארץ לאורך השנים בניצול שעות הפנאי ואת צמצום זמן ההורים בהשקעה 
במשפחה. ממחקרם עולה כי בין 1970 ל-1980, הפעילויות הבולטות היו בילויים משפחתיים, 
הצגות וקונצרטים, ובין 1980 ל-1990 בילויים עם חברים, טיולים וספורט. כץ טוען כי 
השינויים שחלו בפעילויות שעות הפנאי תואמים שינויים שחלו בערכים בתקופת המחקר: 
מקולקטיביות (בעשור הראשון) לאינדיווידואליזם (בעשור השני), מסולידריות להפרטה, 

מפורמליות לָא-פורמליות, מביתיות לחוץ-ביתיות, ממסורתיות לחילוניות (כץ וחוב', 1992).

בתחום זכויות הפרט בולט העניין בזכויות הילד: בשנת 1989 פורסמה האמנה הבינלאומית 
לזכויות הילד, ובישראל היא אושררה בנובמבר 1991. עקרונות האמנה, שהשפעתם בתחום 
המשפט רבה, מבססים את זכויות הילד: טובת הילד היא שיקול ראשון במעלה; מוסדות 
ושירותים חייבים לעמוד בתקנים, במיוחד בתחום הבטיחות, הבריאות, מספר העובדים, 
כשירותם והפיקוח הנאות עליהם; לילד שמורה הזכות להישרדות ולהתפתחות פיזית, נפשית, 
מוסרית וחברתית; האחריות להבטחת התפתחותו של הילד מוטלת בראש ובראשונה על 
ההורים, ועל המדינה מוטל להשלים את תפקידם (גרינבאום ופריד, 2010). בפרוטוקול ועידת 
האו״ם שפורסם בשנת 1999 הוגדרה הזכות לחינוך ככוללת ארבעה יסודות: הזכות למוסדות 
חינוך ולתכניות חינוך, הזכות לגישה שווה למוסדות ולתכניות, הזכות לקבל חינוך מתקבל על 
הדעת והזכות לקבל חינוך מותאם לצורכי התלמידים, על הרקע החברתי והתרבותי שלהם 

.(The UN Committee on Economics, Social and Cultural Rights, 1999)

תפקידם של ההורים כאחראים להתפתחות ילדיהם הושפע משינויים שחלו במבנה התא 
המשפחתי. עם השנים חלה במדינות המפותחות ירידה גדולה במספר הנפשות השכיח בבית, 
וילדים רבים גדלים במשפחות חד-הוריות. שינוי אחר מתבטא בצמצום השעות שההורים 
מקדישים לילדיהם: יותר נשים יוצאות לעבודה כיום, ויותר הורים עסוקים בקידומם 
ובהגשמה עצמית (Coleman,1990). יציאת נשים לעבודה נובעת מהרצון להגשים את 
עצמן אך גם משאיפתן לקדם שוויון הזדמנויות בינן לבין גברים. הדרישה לשוויון זכויות 
על בסיס מגדרי שינתה את השיח הציבורי ואת הנורמות ההצהרתיות בכל הנוגע לשוויון בין 
המינים. דוגמאות בולטות הן דרישה לחלוקת נטל שוויונית בין המינים במשימות הבית, ייצוג 
פרופורציונלי של נשים בתחומי עיסוק שונים לרבות מקצועות הנדסיים וטכנולוגיים, זכות 
האישה לבעלות על גופה ומניעת הטרדה מינית. עם הזמן מתורגמות הצהרות אלו לשינויים 
בפועל, אך אלה איטיים והדרגתיים. כך משל יש עדיין פערים תלויי-מגדר בשכר ובבחירת 
מקצוע (אברהמי-עינת, 2007). החקיקה מקדימה את נורמות ההתנהגות הרווחות, ובאה לידי 

 

 
 
 
 
 

המאה ה-20 
התאפיינה במאבקים

אידאולוגיים חריפים בין עקרונות 
השוק החופשי לבין ערכי הקומוניזם 

והסוציאליזם. המעבר מחברה 
סוציאליסטית לכזאת המבוססת 
על שוק חופשי לּוותה בהתרחבות 

אי-השוויון בהכנסה.
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בחברות השוק החופשי
בולטים חופש וסובלנות לדעות 
והתנהגויות שונות ובולט העניין 

בזכויות הפרט בכלל והילד בפרט. 
ֲאָמנות לזכויות הילד פורסמו 

והתקבלו במדינות רבות
וגם בישראל (1991).
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יציאת נשים לעבודה היא 
חלק מזכויות ההגשמה 
העצמית שלהן ודוגמה 
לשוויון המתרחב בין 

המינים.
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ביטוי בחוקים כגון החוק למניעת הטרדה מינית, חוק לשוויון הזדמנויות בעבודה, עיגון זכויות 

תעסוקתיות לנשים הרות ויולדות. 

בד בבד עם שקיעת הקולקטיביות והסולידריות הלאומית התחזקה המגמה ההפוכה לנבדלּות 
לאומית: גלובליזציה. הגלובליזציה מתאפיינת באינטגרציה של שווקים כלכליים, בתנועה 
חופשית של סחורות, הון ובני אדם, בקוסמופוליטיות ובאובדן הרלוונטיות של ממדי הזמן 
והמרחב ביחסים חברתיים ופוליטיים, כלומר צמצום ריבונות המדינה והשפעתה (קצוביץ, 
פוגשים קבוצות חברתיות  גם בפלורליזם. אנשים  עידן הגלובליזציה  מאופיין   .(2009
ותרבותיות שונות ונחשפים לדרכי חשיבה שונות ולמראות שאינם רגילים להם בחיי היום-יום 
שלהם. ״האחר״ עשוי להיות בן עדה אחרת, בן דת שונה, מי שמוגבל פיזית, מהגר, בן מין אחר. 
חלק מן הקבוצות הללו דורשות להשמיע את קולן וחותרות להשיג הבנה והכרה בהן כחלק 
מהקבוצה התרבותית שבסביבתם (McElroy-Johnson, 1993). עידן הסובלנות והפתיחות 
משמעותו, בין השאר, הדגשת מקומו של הפרט בחברה תוך גילוי סובלנות לאידאולוגיות 
שונות, ונכונּות לקבל מיעוטים המחזיקים בדעות שונות ומגוונות (אבישי ורוטנברג, 2012; 
2012). הקוסמופוליטיות והתחזקות הכוחות הבינלאומיים הביאו גם להכרה  צוקרמן, 
בינלאומית שיש צורך לפעול בשיתוף של כלל המדינות לטובת אינטרסים גלובליים דוגמת 

.(Hines, Hungerford & Tomera, 1986-87) שימור הסביבה

2.2.2 השלכות על מערכת החינוך

הגברת אי-השוויון בהזדמנויות על רקע כלכלי חברתי: אי-השוויון הכלכלי-חברתי משפיע 
ישירות על שוויון ההזדמנויות של תלמידים משכבות מעוטות-אמצעים. תלמידים ממעמד 
סוציו-אקונומי נמוך יתקשו להגיע להישגים של עמיתיהם שמעמדם מבוסס יותר (שי, 2003 
 .(Willis, 1977; Blossfeld & Shavit, 1993; Jencks et al., 1972; Karatzias et al., 2000
ממצאי מחקר הראו כי במדינות שונות פערי הישגים בין תלמידים בעלי הישגים גבוהים 
 Wilkinson) לנמוכים תואמים את פערי השכר בקרב הוריהם של התלמידים במדינות אלו
Pickett, 2010 &). מחקר-העל הבריטי ריכז ממצאים חזקים ומובהקים בשאלת הקשר בין 
השתייכות מעמדית של ילדים ובין הישגיהם. גם ממצאים אלו מצביעים על כך שילדים 
ממעמד סוציו-אקונומי נמוך מגיעים להישגים נמוכים יחסית לחבריהם. בגיל שלוש נצפה אצל 
ילדים ממעמד נמוך פיגור של כשנה אחרי ההתפתחות הקוגניטיבית של ילדים בני אותו גיל 
אך ממעמד בינוני-גבוה, וילד בן 16 המשתייך לשכבות  מעוטות-אמצעים הוא בעל סיכוי של 
כ-30 אחוז פחות מחבריו בני השכבות המבוססות לקבל ציון גבוה במבחני יכולת קוגניטיבית 

.(Alexander, & Armstrong, 2010)

מחקרים מצביעים על סיבות שונות לקשר שבין השתייכות מעמדית של ילדים לבין הישגיהם:

בעשורים האחרונים 
התחזקה מגמת 

הגלובליזציה, גברו החשיפה 
לקבוצות חברתיות שונות 
והנכונות לקבלת מיעוטים 
ודעות, ומודגש מעמדו של 

הפרט בחברה.
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סיבות הנוגעות למאפייני משפחת התלמיד:
במחקר על הבדלים חברתיים בין מעמדות ועל האופן שבו באות לידי ביטוי השפעות   �
ההורים על ילדיהם בעת שהותם בבית הספר ובשעות הפנאי, נמצא כי משפחות 
אמריקאיות ממעמד בינוני מספקות לילדיהן טיפול, תשומת לב, כסף וכל הדרוש כדי 
לסייע בידם במהלך הלימודים ולהכינם לתפקידם כבוגרים. לעומת זאת למשפחות 
ממעמד נמוך אין משאבים כאלה והדבר פוגע באפשרויותיהם של ילדיהן להגיע 
להישגים בבית הספר ולרכוש מיומנויות וידע שיידרשו מהם כבוגרים עם סיומו 

 .(Lareau, 2003)
למשפחות מבוססות יש משאבים רבים יותר מאשר למשפחות מעוטות-אמצעים לקנות   �
לילדיהם ספרים, לאפשר להם בילוי במחנות קיץ, לתת להם שיעורים פרטיים, שיעורי 
מוסיקה ועוד. בנוסף יש הבדלים משמעותיים גם בזמן ובאיכות של האינטראקציה בין 
הורים מבוססים למעוטי-יכולת: בזמן השהייה עם הילדים ובמידת חשיפתם לסביבות 

.(Duncan & Murnane, 2011) חדשות ומאתגרות
דורהם וחובריו (Durham et al., 2007) מסבירים את הפערים הקוגניטיביים בין   �
ילדים שמשפחותיהם מבוססות לבין אלה שמשפחותיהם שייכות לשכבות נמוכות 
יותר מבחינה סוציו-אקונומית בכך שלילדים שהוריהם חסרי השכלה גבוהה יש יכולות 
שפתיות נמוכות מפני שהם נחשפים בבית לשפה שאינה תקנית ולהרגלי קריאה פחות 

מושרשים.
ילדים ממשפחות מעוטות-אמצעים מגיעים לגיל גן כשבאמתחתם מיומנויות וכישורים   �
מעטים יותר. מחקר שהגדיר וָספַר התנהגויות אנטי-חברתיות של ילדים במסגרת בתי 
ספר מצא שאצל ילדים בכיתה ה׳ המגיעים ממשפחות מצוקה נתגלה מספר כפול של 
התנהגויות אנטי-חברתיות בהשוואה לילדים המגיעים ממשפחות מבוססות. זאת ועוד: 
ההסתברות שחבריו של ילד משכבת מצוקה בבית הספר היסודי או העל-יסודי יהיו 
בעלי כישורים נמוכים ובעיות התנהגות _ גבוהה פי שניים עד ארבעה מזו שנמצאה 

 .(Duncan & Murnane, 2011) אצל ילד משכבה מבוססת

סיבות הנוגעות לסביבת הלימודים של התלמיד: 
ככל שמעמדה הכלכלי והחברתי של הרשות המקומית חלש יותר, כן קטנים הסיכויים   �

שהתלמידים בתחום שיפוטה יגיעו להישגים גבוהים (סבירסקי, 2004).
במחקר שנערך בארצות הברית נמצא כי מיעוטים מקבלים פחות ידע רלוונטי על   �
משמעות זכויותיהם ותפקודו של השלטון. ֶחסר זה עלול לפגוע בקידומם וביכולתם 

 .(Kahne & Middaugh, 2008) לממש הישגים
במחקרים נמצא כי בתי ספר המשרתים ילדים משכונות מצוקה מתקשים לגייס מורים   �
באיכות טובה. זאת כנראה אחת הסיבות לכך שלילדים המגיעים לבית ספר שמרבית 

 
 
 
 
 
 

נמצא ִמתאם
בין אי-השוויון

הכלכלי-חברתי לבין אי-שוויון 
בהזדמנויות הניתנות לתלמידים. 
ילדים שהוריהם מעוטי-השכלה 
עלולים לפתח יכולות שפתיות 

נמוכות, ככל הנראה בגלל היחשפות 
לשפה פחות עשירה ומורכבת 

ולהרגלי קריאה פחות
מושרשים.
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גם חולשה

חברתית-כלכלית של
רשות מקומית גורעת 

מסיכויי התלמידים שבתחום 
שיפוטה להגיע להישגים 

גבוהים.
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 Duncan) תלמידיו משכונות מצוקה יש סיכוי גבוה לבעיות משמעת והישגים נמוכים
Murnane, 2011 &). בנוסף לכך, לילדים ממשפחות מצוקה יש מורים המאופיינים 
בפחות סמכות מקצועית בתחומים שהם מלמדים, ביותר כישלונות במבחני ההסמכה 
וברקע אקדמי שמקורו במוסדות פחות תחרותיים (Hightower et al., 2011). ילדים 
 Hightower et) ממשפחות מצוקה גם נחשפים ליותר תחלופת מורים בעת לימודיהם

.(al., 2011
ממצאי מחקרים שנערכו בארץ מציעים הסבר ספציפי לשאלה הנדונה _ בֶהקשר   �
הישראלי. ניתוח נתוני PISA 2000 ו-PISA 2006 מעלה כי ההשפעה שיש לגודל 
האוכלוסייה הצעירה ולשיעורי הילודה הגבוהים בישראל היא כפולה: בגלל גודל 
המשפחות פחות משאבים זמינים לילד במסגרת המשפחה, ובגלל ריבוי התלמידים יש 
 ;Karatzias et al., 2001) בכיתות צפיפות, שעלולה גם היא לפגוע בהישגי התלמידים

פניגר ושביט, 2011).

בנוסף לאמור לעיל, מבחני המיצ״ב מצביעים על פערים עקביים וניכרים בהישגי תלמידים 
על רקע השפה. נצפו פערים בין דוברי עברית לדוברי ערבית. הישגיהם של התלמידים דוברי 
העברית היו גבוהים יותר. יש לציין כי מרבית דוברי הערבית שייכים למעמד חברתי-כלכלי 
נמוך עד בינוני (ראמ״ה ומשרד החינוך, 2012). ממצאי מחקר זה תואמים מחקר קודם, שעסק 
במבחני פיז״ה (PISA), נערך ב-2009 ומצא כי השונות בין בתי הספר בישראל היא מהגבוהות 
ניכרת מהישגי  בעולם. הישגיהם של התלמידים דוברי העברית נמצאו גבוהים במידה 
התלמידים דוברי הערבית. ממצא נוסף הוא שתלמידים מרקע כלכלי-חברתי גבוה הגיעו 
להישגים גבוהים משמעותית מאלה של תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך (צוקרמן, 2012). 

סיבות הנעוצות בהתפתחות הקוגניטיבית בגיל הרך: 

יכולות מוחיות חיוניות מתפתחות בשנות הילדות המוקדמות. החשיפה למראות, קולות, 
וגירויים משמעותיים אחרים חיונית להתפתחות. התפתחות טראומטית עלולה לגרום נזק 
ארוך-טווח לבריאות הנפשית של הילד. מחקרים אמפיריים מצביעים על מתאם בין לחצים של 
ילדים על רקע חסך כלכלי-חברתי לבין היבטים שונים של פגיעה בהתפתחותם הקוגניטיבית, 
 Duncan &) וכתוצאה מכך בעיות התנהגות, קשיי למידה והישגים לימודיים נמוכים 

 .(Murnane, 2011

סיבות הקשורות לשוק העבודה:

שוק זה משפיע על התפתחות הילדים בשני אופנים: א) בשוק ניכרים פערי הכנסה גדלים 
והולכים בין בעלי תפקידים מקצועיים, תפקידים הדורשים השכלה, לבין בעלי התפקידים 

נמצא מתאם
בין פערים עקביים וניכרים 
בהישגי התלמידים בארץ 
ובין פערי ההכנסות של 
המשפחה והשתייכותה 

המגזרית
(ערבית או יהודית).

פערי הכנסה
בין הורים משכילים 

ללא-משכילים מתרחבים, 
ועמם גֵדלים הפערים 

בין המשאבים שהורים 
מקבוצות שונות משקיעים 

בחינוך ילדיהם.
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האחרים. לפערים אלו יש כמובן השלכות על היקף המשאבים הכספיים שבידי משפחות 
משכילות, רובן אמידות יותר, לבין משפחות משכילות פחות, רובן ממעמד נמוך, וממילא 
על הפער במשאבים שבני המעמדות השונים יכולים לספק לילדיהם. ב) אבטלה פוגעת 
בעיקר במשפחות מעוטות-אמצעים, היא יוצרת מצב משברי במשפחות אלו ועלולה לפגוע 
גם בבריאות הנפשית של ההורה. מצב זה משפיע כמובן באופן שלילי על תפקודם של ילדי 

.(Duncan & Murnane, 2011) המשפחה

סך הגורמים שתוארו מביא לתהליך של מעגל קסמים שלילי: יצירת פערים ברמת החינוך בין 
המעמדות גורמת להקטנת יכולת ההשתכרות של ילדי הדור הבא, שגורמת בתורה להגדלת 
אי-השוויון בהכנסות, שגורמת להאצה נוספת בפערים בחינוך. למעשה עולה מן הממצאים כי 
פערים משמעותיים בין רמות הכנסה שונות של משפחות תלמידים מסבירים פערים בהישגים 

 .(Duncan & Murnane, 2011) לימודיים טוב יותר מאשר השתייכות גזעית או אתנית

זכויות הילד למימוש הזדמנויות ופיתוח אישי במסגרת לימודיו: המעבר לפלורליזם 
והדגשת זכויות הפרט הביאו להתחשבות רבה יותר בצורכי התלמיד כאינדיווידואל, תוך 
מגמה להתאים את תכנית הלימוד לצרכיו האישיים. במערכת החינוך כיום נעשה ניסיון 
 Payne,) לשלב בין הצרכים הכלכליים-לאומיים לבין העדפות התלמיד, כישוריו וצרכיו
2002). ההתחשבות בצורכי הילד, בכלל זה בתפקידו כתלמיד, באה לידי ביטוי בין השאר 
בכך שהאוטונומיה שפעם החלה במכללה (קולג׳) מתחילה כיום כבר בבית הספר העל-יסודי 
(Coleman, 1990). זכויותיו של הילד לבחירה אישית של תכנית הלימודים שלו, לפי צרכיו, 
יכולותיו ושאיפותיו האישיות _ תוך התחשבות בגילו ובכושרו לקבל בעצמו בהדרגה החלטות 
 Tryack, 1974; ;2012 ,הנוגעות לעתידו _ מתרחבות והולכות (מייזלס, 2012; אבישי ורוטנברג

.(Payne, 2002

ירידה בסמכות ההורית ובעיות משמעת: ההתפתחויות החברתיות במאות האחרונות הביאו 
לשינויים מהותיים בתפקיד ההורים ובתפקיד בית הספר בכל הקשור לחינוך. בכל אחד 
משלושת סוגי החברות _ החקלאית, התעשייתית, וחברת השפע _ התפתח מודל בית-ספרי 

:(Coleman, 1990) המתאים לו. בין המאפיינים שמונה קולמן

בחברה החקלאית הכפרית המשפחה מייצרת את צרכיה בעצמה, רמת החיים היא   �
מינימלית והמקצוע עובר מאב לבן, כך שאין לבית הספר תפקיד של הכשרת הילדים 
למקצוע. תפקיד בית הספר בחברה כזאת הוא להגן על הילד ולהרחיב את אופקיו 

ואפשרויותיו. 

הדגש על
זכויות הפרט בחברה 
העכשווית מתבטא גם 
בהתאמה אישית של 

תכנית הלימודים לכל ילד 
ואף בהתחשבות בבחירה 

האישית שלו. 

 
 
 

 
 
 

השקעה רבה יותר
של הורים בקידומם האישי או 
בשעות עבודה הכרחיות למחיה 

הביאה להעברת האחריות לנושאים 
שונים מההורים לבית הספר 

ולצמצום הסמכות ההורית. עם זאת 
ניכרת דרישה של הורים

ליתר מעורבות
בנעשה בבית הספר.
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בחברה העירונית-תעשייתית יש מגוון מקצועות חדשים הדורשים לימוד ובית הספר   �
הוא בעל-ברית של המשפחה: ההורים רואים בו את המוסד שיקדם את ילדיהם ויכשיר 

.(Coleman, 1990) אותם לחיים כבוגרים בחברה החדשה
בעידן העכשווי במערב, מימוש עצמי הוא ערך עליון. גידול ילדים נתפש הן כפוגע   �
בקידום ההורים והן כמחייב השקעה רבה להבטחת הצלחתו של הילד בעתיד. במצב 
זה המשפחות קֵטנות, יש פחות "זמן מבוגרים" פנוי לילדים והאחריות לנושאים 
שונים (כגון חינוך מיני או מניעת שימוש באלכוהול) מועברת מההורים לבית הספר 
(Coleman, 1990). ניכר צמצום בסמכות ההורית, ומערכת החינוך נדרשת לטפל 

בתופעות של אלימות.5

זכויות נשים: לדרישה לשוויון זכויות בין המינים יש השלכות רבות על מערכת החינוך. 
במשרד החינוך נקבע תפקיד של ממונה על שוויון בין המינים. התמנתה ועדה (ועדת גרא) 
לבדיקת סטראוטיפים מינניים בספרי הלימוד, ופורסם חוזר מנכ״ל בנושא שוויון בין המינים. 
עם זאת התפלגות מקצועות הלימוד בבתי ספר תיכוניים ובאקדמיה טרם השתנתה מהותית, 
מסרים סמויים וגלויים של מורים לתלמידיהם בעניין שוויון מגדרי אינם מבוקרים, ומקצוע 

ההוראה עדיין מזוהה עם תעסוקת נשים (אברהמי-עינת, 2007).

שינויים נוספים בתפקידי בית הספר: לצד הירידה בסמכות ההורית והעברת תפקידי 
חינוך נוספים לבית הספר, יש גם דרישה של הורים ליתר מעורבות בנעשה בבית הספר. 
בישראל יש היענות לדרישה זו, והדבר מתבטא בין השאר במדיניות מוצהרת של משרד 
החינוך התומכת בשיתוף הורים, במעבר מידע הדדי בין בתי הספר להורים, ואף בקבלת 
אישור ההורים במקרים מסוימים. בישראל כמעט לא נקבעו הסדרים בחקיקה ראשית, אולם 
במדינות מערביות כמו הולנד, אנגליה וארצות הברית יש בהחלט _ בעיקר מאז שנות התשעים 
של המאה הקודמת _ חקיקה הנוגעת לזכויות ההורים ושיתופם בפעולות מערכת החינוך 
(גרינבאום ופריד, 2010). את דרישתם של ההורים למעורבות רבה יותר בבית הספר ניתן 
להסביר כחלק מהגישה התחרותית במסגרת השוק החופשי בכלל החברה, שבקרב ההורים 
מתבטאת בשאיפה להבטיח לילדיהם הזדמנויות טובות בשוק העבודה העתידי ולפתח בהם 
יכולות שישפרו את סיכוייהם להישגים טובים בהמשך דרכם כבוגרים (Yona, 2000). את 
דרישת ההורים למעורבות בבית הספר ניתן להסביר גם כחלק מזכויות האזרח, שהפכו 
נורמטיביות בעשורים האחרונים, וכחלק ממגמת השקיפות והאחריותיות של כל המערכת 

הציבורית ובכלל זה מערכת החינוך (מיודוסר וחוב', 2003). 

הרחבת האוטונומיה של בית הספר כמייצג אוכלוסייה, מגזר או אידאולוגיה: בשנים 
הראשונות לקיום המדינה היתה בחינוך הממלכתי מגמה להביא ככל הניתן לאחידות 
ושוויוניות ולעיצוב מחדש של התלמידים כישראלים, תוך טשטוש ההבדלים התרבותיים של 

באמצעות פרויקטים כגון 'עיר ללא אלימות', 'תכנית מערכתית לקידום אקלים חינוכי מיטבי, לצמצום אלימות    5

והתנהגויות סיכון'. 

הרחבת זכויות
הפרט והמיעוטים באה

לידי ביטוי גם בדרישה גוברת 
לאפשר יותר אוטונומיה 

וסמכויות ביצוע לבתי הספר 
כמייצגים אוכלוסייה מסוימת, 

חברה מסוימת, מגזר מסוים
או אידאולוגיה 

ייחודית.

hayozma
Underline

http://mops.gov.il/crimeandviolenceprevention/cwv_main/pages/cwv.aspx
hayozma
Underline

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/aklim/aklimHinuchi/YedaTeoreti/TochnitMaarachtit1.htm
hayozma
Underline

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/aklim/aklimHinuchi/YedaTeoreti/TochnitMaarachtit1.htm
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בתי ההורים. בשנות השבעים יושמה מדיניות האינטגרציה בחינוך ובשני העשורים האחרונים 
בלטה מגמה של הפרטה וליברליזציה שתורגמו למתן בחירה להורים, אוטונומיה לבתי הספר 

 .(Mapp, 2003) ופלורליזם בחינוך

הגלובליזציה והפלורליזם באו לידי ביטוי במערכת החינוך הממלכתית במאבק בין שתי גישות: 
גישה פלורליסטית הדוגלת בחינוך לרב-תרבותיות לכלל התלמידים, וגישה פרטיקולרית 
הדוגלת בחינוך דיפרנציאלי לכל קבוצה תוך הדגשת התרבות והערכים הייחודיים. שתי 
הגישות מחייבות לצורך הטמעתן שינויים מרחיקי לכת בתוכני הלימוד, חומרי ההוראה 
וסגנונות ההוראה. הגישה החינוכית לרב-תרבותיות מחייבת גם שינוי בסיסי של גישה 
ותפיסות: אינטגרציה של תכנים, הבניית ידע, צמצום דעות קדומות, פדגוגיה שוויונית ותרבות 
בית-ספרית מעצימה (עזר, 2004). המאבק בין שתי גישות אלו עדיין בעיצומו, אך כבר כיום 
הולכת וגוברת מידת האוטונומיה של בתי הספר ובמקביל חל צמצום בהתערבותו של משרד 
החינוך בתכנים הנלמדים. ההכרה הגוברת והולכת בארץ ובעולם בעקרונות פלורליסטיים 
ובעיקר ברעיון שיש לאפשר לתרבויות מיעוטים לבטא את עצמן תרמו להרחבת האוטונומיה 
של בתי ספר לאמץ חלק מתכניות הלימוד לפי שיקול דעת מקומי, לפי אידאולוגיה או כדי 
לתת ביטוי למגזר, לרעיון או לצרכים של אוכלוסיות בעלי אפיונים מיוחדים (אבישי ורוטנברג, 
2012; גרינבאום ופריד, 2010; שדמי, 2007). שינויים פדגוגיים בעקבות סובלנות ופתיחות לרב-

גוניות תרבותית, דתית, אתנית וגזעית באו לידי ביטוי בתכניות הלימוד בארץ ובעולם בהוספת 
תכנים ברוח הגלובליזציה והפלורליזם וההגשמה העצמית, למשל: 

חינוך סביבתי לשמירה וטיפוח הסביבה הפיזית, החי והצומח (ר' למשל ונגר, 2009),   �
 Keiny & ;1997 ,פלורליזם כהסכמה חברתית וכהשקפת עולם אישית (ר' למשל שביד

.(Zoller, 1991 ;Mogensen & Mayer, 2005
תכניות שונות מוקדשות לטיפול בנושא ההתפתחות האישיותית והמוסרית. בארץ   �
מרוכזות תכניות אלה בחלקן בגישה קהילתית-לאומית, שבאמצעותה מערכת החינוך 
מבקשת להנחיל ערכי תרבות ומורשת (שריד, 2012). בנוסף לתכניות הממלכתיות 
קיימות גם יוזמות שונות ומגוונות אחרות למימוש הפוטנציאל האישי. מימוש עצמי 
כולל צרכים קוגניטיביים, אסתטיים וצורך להגשמת הפוטנציאל האישי. על פי גישה 
זו, הגידול והחינוך של הילד אמורים לספק את הצרכים האלה. השלב הבא בהיררכיית 
הצרכים הוא מימוש הפוטנציאל הרוחני של האדם, שיכול בין השאר, לסייע לתקשורת 
בין-אישית, סליחה, חמלה, וכן לרגיעה ומיקוד שיכולים לסייע בַּלימוד עצמו (מייזלס, 

6.(2012
תכנית כישורי חיים. זאת אחת הפעילויות של שפ״י (השירות הפסיכולוגי-ייעוצי,   �
הפועל במשרד החינוך), שמכוונות לממדים רגשיים-חברתיים. התכנית נועדה ליישם 

ראו בנספח 3 דיווח על פעילויות היחידות הבאות במשרד החינוך: 1) אגף א׳ - תכנית אסטרטגית    6
בחינוך לערכים 2) המזכירות הפדגוגית 3) מינהל חברה ונוער, 4) השירות הפסיכולוגי הארצי 5) 

הוועדה המשרדית לפיתוח תכניות מערכתיות בחינוך ערכי.

קיים כיום מאבק
בין שתי גישות:

הפלורליסטית, הדוגלת בחינוך 
לרב-תרבותיות לכלל התלמידים, 
והפרטיקולרית, הדוגלת בחינוך 
דיפרנציאלי לכל קבוצה תוך 
הדגשת התרבות והערכים 

הייחודיים.
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את תפיסת הפסיכולוגיה החיובית. תפיסה זו מתמקדת בחיזוק כוחותיו של התלמיד 
ובסיוע בפיתוח כישורים ומיומנויות להתמודדות במצבי חיים שונים. כישורים אלו 
תורמים לרווחתו הנפשית של התלמיד וליכולתו ללמוד וליצור במציאויות מגוונות 

(שדמי, 2007).7

לסיכום: ההשלכות העיקריות של השוק החופשי, הגלובליזציה והפלורליזם הגובר על 
מערכת החינוך הן: 

פגיעה בשוויון ההזדמנויות בין התלמידים ובעיקר פגיעה במיעוטים ובשכבות   (1
מעוטות-אמצעים. בסיס אמפירי מוצק מצביע על כך שישנה קבוצת משתנים 
דמוגרפיים של הילד הקשורים זה לזה בקשר חיובי חזק, משתנים שכל אחד 
מהם בנפרד וכולם יחד מנבאים הישגים לימודיים נמוכים: השתייכות למשפחה 
ממעמד כלכלי-חברתי נמוך, השתייכות למשפחה מרובת-ילדים, השכלה נמוכה 
של ההורים, מגורים ברשות מקומית שמרבית אוכלוסייתה מורכבת ממשפחות 
דלות-אמצעים. כל המשתנים האלה, יחד עם משתנים מתערבים נוספים כגון 
השפעת הסביבה, השפעות שינויים בשוק העבודה, פעילות עמותות שזמינותן 
מעטה יותר לאוכלוסייה מעוטת-האמצעים, מביאים להתרחבות מתמדת בפער 

ההזדמנויות בין ילדים משכבות דלות-אמצעים לילדים ממשפחות מבוססות.
אי-מיצוי היכולות המיוחדות והשונות של כל תלמיד תוך התחשבות בכישורים,   (2

בהעדפות ובתחומי העניין האישיים שלו
דרישה לקבלה של השונה והאחר  (3

פגיעה בסמכות ההורית וכתוצאה מכך בעיות משמעת  (4
השלכה נוספת: דרישה לאפשר יותר אוטונומיה וסמכויות ביצוע לבתי הספר   (5

כמייצגים אוכלוסייה, חברה, מגזר או אידאולוגיה

7 ראו דיווח בנספח 3. 
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ה ט הפר ו ת  ו י ת ו י ר 2 אח . 3

2.3.1 רקע 

הפרטה משמעותה העברת הפונקציה של מתן שירותים לאזרח מהמגזר הראשון (הציבורי) 
למגזרים האחרים _ המגזר העסקי או המגזר השלישי (עמותות ומלכרי״ם). תהליכי ההפרטה 
בישראל החלו כבר בשנות השמונים של המאה הקודמת (גדרון, בר וכץ, 2003). האצה של 
ההפרטה התרחשה בעקבות המשברים והקשיים הכלכליים, הגירעונות הממשלתיים ושיעורי 
האבטלה הגבוהים במדינות מערביות שונות. אלה הולידו גל של ביקורת ציבורית על חוסר 
יעילות של המערכות הציבוריות ועל הצורך בהטמעת האחריותיות לתוצאות של השקעת 
המשאבים. המשמעויות של עקרון האחריותיות הן: 1) מתן דין וחשבון לציבור על פעולות 
שנעשו בכספי ציבור תוך הכרה בכך שגוף ציבורי, או כזה הממומן על ידי הציבור, חייב 
לדווח למשלם המיסים על הוצאות ציבוריות ותפוקות שהושגו, דיווח שיהווה בסיס להפסקת 
פעילויות שאינן פרודוקטיביות. 2) מדידת הביצועים והערכת מידת השגתם על ציר זמן. 3) 
״שקיפות״ _ מתן אפשרות לקהל הרחב להגיע למידע על הפעולות שנעשו ועל מידת השגת 

היעדים (צוקרמן, 2012; גרינבלט-קולודני, 2011).

המחשבה שעמדה בבסיס ההפרטה ועקרון האחריותיות היתה שהם יביאו להתנהלות יעילה 
יותר של כוחות השוק ותודות לכך לחיסכון בכספי הציבור (אבישי ורוטברג, 2012; דגן-בוזגלו, 
2010; איכילוב, 2010). תוצר לוואי משמעותי של ההפרטה היה הפחתת הריכוזיות הממלכתית 
וביזור סמכויות מסוימות שקודם היו בידי המדינה _ לעמותות ומלכרי״ם (דגן-בוזגלו, 2010; 

איכילוב, 2010; גרינבלט-קולודני, 2011).

2.3.2 השלכות על מערכת החינוך

צמצום ההשקעה הממלכתית בתלמיד והרחבת סמכויות הרשות המקומית: תהליכי 
ההפרטה בחינוך בישראל החלו בשנות השמונים של המאה הקודמת, עם הקמת בתי ספר 
ייחודיים שקלטו תלמידים שלא לפי אזורי רישום ועם הקמת מסגרת של שעות לימוד 
ממומנות על ידי ההורים _ ״חינוך אפור״ (גדרון, בר וכץ, 2003). מגמת ההפרטה האיצה גם את 
הקמתם של בתי ספר הנשענים על מימון עצמי ופרטי ועל מעורבות גוברת של גורמים עסקיים 

בתכניות הלימוד (אבישי ורוטברג, 2012; דגן-בוזגלו, 2010; איכילוב, 2010).

המשברים הכלכליים ושחיקת התקציבים באו לידי ביטוי בירידה בהשקעה הריאלית של 
משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות שנועד לחינוך. בישראל עלה התקציב השנתי 
במעט, אך אוכלוסיית התלמידים גדלה הרבה יותר, כך שההשקעה לתלמיד ירדה משמעותית 

(גרינבלט-קולודני, 2011).

הפרטה משמעותה
העברת הפונקציה של מתן 
שירותים לאזרח מהמגזר 

הראשון (הציבורי) למגזרים 
אחרים – המגזר העסקי 

או המגזר השלישי (עמותות 
ומלכ"רים).

ההפרטה נעשתה
בכוונה להביא להתנהלות 

יעילה יותר של
כוחות השוק והודות לכך 

לחיסכון בכספי ציבור.

המשברים הכלכליים
ושחיקת התקציבים

גרמו לכך שמשרד החינוך 
משקיע פחות בתקציב 
שהרשויות המקומיות

מייעדות לחינוך.
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את הפערים בצורכי החינוך השלימו ארגוני המגזר השלישי, בעיקר בכל הקשור לערכים, 
העשרה וצמצום פערים בין התלמידים בהישגיהם הלימודיים. על פי מחקר שנערך בארבע 
מדינות מתפתחות ארגונים לא ממשלתיים החלו למלא את החלל שהותירה המדינה במערכת 
החינוך (Archer, 1994). מנתוני רשם העמותות בישראל עולה כי בין השנים 1996 ל-2006 
חלה עלייה ניכרת ברישום עמותות החינוך. כך החל עידוד מערכתי גלוי של משרד החינוך 
לכניסת גורמים לא ממלכתיים לתמיכה בחינוך, והתפתח רצון של ארגונים שונים למלא את 
החלל שנוצר. מסקר שנערך בשנת תשס״ח עולה כי עמותות, קרנות וגופים עסקיים הפעילו 
תכניות חינוכיות שונות בכ-90% מבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים (גרינבלט-קולודני, 

.(2011

דוח ועדה שהקים משרד החינוך בשנת 2006 (דוח זיילר) מציין שאת העלייה בפעילות שמעבר 
לזו הממלכתית ניתן לייחס בין השאר לערעור הדומיננטיות של בית ספר כמקור בלעדי לחינוך 
בעידן של סביבה דיגיטלית רב-ערוצית, ובמקביל _ לרצונם של רשויות, קהילות וגופים 

אידאולוגיים להיות שותפים בעשייה החינוכית (זיילר, 2006).

הרשויות המקומיות הן המרכזות את הפעילות שמעבר לפעילות הממלכתית בתחומי בית 
הספר. כתוצאה מכך, מסתמן במקביל למגמת ההפרטה שינוי של מתן אוטונומיה רבה יותר 
לרשויות מקומיות, בתי ספר, מנהלים, מורים וקהילת ההורים, בתחומים של קביעת חלקים 
מתכנית הלימודים (לפעמים אפילו יצירה של חלקים ממנה), פיתוח תכניות לימוד ייחודיות 

ובחירת ספרי הלימוד (אבישי ורוטנברג, 2012).

הפעילות החינוכית שמתבצעת בסיוע המגזר השלישי מגוונת. מנתונים של רשם העמותות 
בישראל מתברר כי הארגונים הלא ממשלתיים העוסקים בחינוך פועלים בתחומים הבאים: 
40 אחוז בתחום הערכים, 39% בתחום ההעשרה, 13% בצמצום פערים, 4% בצרכים מיוחדים, 
ו-4%  בהכשרה ושיטות חינוך. רבות מהתכניות ממומנות חלקית בידי משרד החינוך או 

הרשות המקומית (גרינבלט-קולודני, 2011).

השלכות ההפרטה על סמכותו המקצועית של המורה: צמצום המעורבות הממלכתית 
במערכת החינוך ותהליך ההפרטה במיוחד עלולים לפגוע במעמדו המקצועי של המורה. 
עמותות הפועלות בבית הספר מחליפות למעשה מורים בהעברת תכנים ייעודיים שונים. 
אנשי עמותות אלה מגלים לעתים יחס של חוסר אמון כלפי צוות המורים. יחס זה מחלחל 
גם לתפיסתם העצמית הנמוכה של המורים מבחינת התפקיד שאותו הם ממלאים (גרינבלט-

קולודני, 2011).

מספרות מחקרית עולה כי מעמדו הציבורי ויוקרתו של מקצוע ההוראה בישראל נמצאו 
לפני שנים אחדות בשפל (בן-פרץ, 2009).8 מנתוני למ״ס עולה גם ששיעור המורים העוזבים 

ראו בהקשר זה דיווח באתר משרד החינוך על הרפורמות ׳עוז לתמורה׳ ו׳אופק חדש׳ המכוונות לשיפור מעמד    8
המורים ומקצוע ההוראה. תוצאותיהן של רפורמות אלו טרם באו לידי ביטוי בחומר שנסקר כאן, וסביר 

להניח שיידונו במחקרים עתידיים.

במקביל
למגמת ההפרטה

מסתמן שינוי של מתן 
אוטונומיה רבה יותר
לרשויות המקומיות.

לעמותות
הפועלות בבית הספר 

יכולה להיות השפעה על 
התכנים הנלמדים.
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לצמיתות את מקצוע ההוראה נמצא במגמת עלייה (גרינבלט-קולוני, 2011). מחקר שהתמקד 
בכיתות ח׳ ו-י״א מבתי ספר ברחבי הארץ ובו השתתפו כ-3,600 תלמידים בדק, בין השאר 

באמצעות שאלונים, את האופן שבו רואים התלמידים את המורים. 

57% בלבד סבורים שיש למורים ידע רב, אך רק 6% רוצים להידמות להם (שרף ומייזלס, 
2005). שיעור התלמידים המדווחים כי המורים מלמדים באופן ברור ומובן אינו עולה בהרבה 

על 50% מהתלמידים. 

מעל שני שליש מתלמידי כיתות ה׳-ו׳ מדווחים על יחסי קרבה, אכפתיות, הגינות וכבוד עם 
מוריהם. בכיתות ז׳-ט׳ וי״א לעומת זאת, מדווחים פחות מ-50% של התלמידים על יחסים 

כאלה (ראמ״ה, 2012 _ חלק ב׳).9

השפעת ההפרטה על שוויון ההזדמנויות של התלמידים: מגמת ההפרטה השפיעה באופן 
שלילי גם על שוויון ההזדמנויות של התלמידים. במחקר איכותני של גרינבלט-קולוני (2011) 
נמצא בין השאר, שההפרטה יוצרת אי-שוויון בחלוקת המשאבים החינוכיים ועלולה להרחיב 
פערים חברתיים וכלכליים. להשפעה השלילית של ההפרטה על השוויון יש כמה סיבות: 1) 
לא מופעלת שום רגולציה על ההפרטה, ומניעים אותה גורמים בעלי עניין כלכלי, אידאולוגי 
או פוליטי, שהם שונים בתכלית מן הגורמים הממלכתיים, הרואים בקידום השוויון מטרה 
מרכזית. 2) ביישובים שבהם האוכלוסייה מעוטת-אמצעים יש להורים פחות אפשרות לממן 
את ההשתתפות העצמית בעלות חוגים ולימודי העשרה לילדיהם, השתתפות שבמקרים רבים 

כרוכה בקבלת שירותי החינוך המופרטים.10

השפעת ההפרטה על הערכה ומדידה של הישגי התלמידים: הלחץ הציבורי להתייעלות 
תרם לכמה התפתחויות בכיוון של הערכה, תחרותיות וקביעת סטנדרטים, הן ברמת המערכת 

והן ברמת התלמיד כפרט:
הדגשת עקרון האחריותיות לתוצאות השקעת המשאבים (צוקרמן, 2012)  �

הערכה מוגברת של תכניות לימוד (רסניק, 2009)  �
ייעול המערכת על בסיס חישובי עלות ותפוקות, החדרת תחרותיות תוך הערכה ובקרה   �

במונחים מדידים (אבישי ורוטנברג, 2012)
פיתוח סטנדרטים ושיטות הערכה. דוגמה בולטת היא המבחנים הבינלאומיים כגון   �
פיז״ה. מטרת המבחנים הבינלאומיים היא, בין השאר, לאפשר השוואה בין הישגי 

תלמידים ממדינות שונות, וכן בין מגזרים שונים באותה מדינה (צוקרמן, 2012). 

ראו בנספח 3, במיוחד בסעיפים הנוגעים למזכירות הפדגוגית ולמינהל מדע וטכנולוגיה, פעולות שדווחו על    9
ידי משרד החינוך לשיפור מעמדו המקצועי של המורה. 

ראו דיווח משרד החינוך על פעולות בנדון בנספח 3 ובמיוחד בסעיפים הנוגעים לשפ״י ולמינהל חברה ונוער.   10

ביישובים שבהם
האוכלוסייה

מעוטת-הכנסה יש להורים 
פחות אפשרות להשתתף 

במימון חוגים ולימודי
העשרה לילדיהם.

קיימת זיקה בין מגמת 
ההפרטה ובין הגברת

השימוש בהערכת הישגים 
לימודיים, הן ברמת המערכת 

והן ברמת התלמיד כפרט.
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השפעות ההערכה והמדידה של הישגי התלמידים על ההישגים בפועל: מבחני ההערכה 
הרבים והשונים, שנערכים בישראל כחלק ממגמה עולמית, מעלים את השאלה אם תוצאותיהם 
מצביעות על מגמה ברורה. הנתונים על ההישגים הלימודיים בישראל לאורך ציר הזמן מעידים 

על יציבות ואפילו על שיפור:

מבחני המיצ״ב האחרונים בישראל (ראמ״ה ומשרד החינוך, 2012) מצביעים על כך   �
שכמעט בכל המקצועות ודרגות הכיתה נרשמה במהלך השנים עלייה מצטברת בהישגי 

התלמידים.
2004) מצוין שכחמישים אחוז מבני  זכאויות לבגרות: בסקירה לפני כעשור (חן,   �
קבוצת הגיל אינם מגיעים לזכאות לתעודת בגרות, ורק כשלושים אחוז מכל מחזור 
עומדים בדרישות סף הקבלה של האוניברסיטאות. עם זאת השוואה רב-שנתית מעלה 
ממצאים מעודדים מבחינת המגמה המסתמנת. מנתוני מרכז אדוה עולה כי אחוז 
הזכאים לבגרות עלה בעשרה אחוז בכל אחד משני העשורים הקודמים: מכ-20 אחוז 
מקבוצת הגיל ב-1980 לכ-30 אחוז ב-1990, ולכארבעים אחוז בשנת 2000. בשנת 2010 
הגיע אחוז הזכאים ל-48.3. שיעור תעודות-בגרות שאינן עומדות בדרישות הסף של 
האוניברסיטאות היה 14.9 אחוז בשנת 2010 ורק 14.4 אחוז בשנת 2009 (קונור-אטיאס 

וגרמש, 2012).
אישוש נוסף לעלייה בנתוני הזכאּות לבגרות אפשר למצוא בנתוני מרכז טאוב לחקר   
המדיניות החברתית בישראל: בשנים האחרונות חלה התייצבות בשיעורי הזכאים 
לבגרות, אך אם גורעים מן הספירה את החרדים ואת תושבי מזרח ירושלים שאינם 
ניגשים לבחינות הבגרות, מתברר שחלה עלייה בשיעור הזכאים לתעודת בגרות (בלס, 

 .(2010
מספר הסטודנטים ורמתם: בין השנים 1999 ל-2008 סך כל הסטודנטים לתואר ראשון   �
עלה בממוצע שנתי ב-3.4 אחוזים. אחוז הסטודנטים במדעי הטבע כמעט לא השתנה, 
בהנדסה ואדריכלות הוא עלה ב-5.2% בממוצע שנתי, ובמתמטיקה ירד בקרוב לאחוז 
בממוצע שנתי (שנתון סטטיסטי מס. 61 לוח 8.49). רמתם של הסטודנטים כפי שהיא 
משתקפת מתוצאות הבחינה הפסיכומטרית לא השתנתה משמעותית (שנתון סטטיסטי 

61, לוח 8.44).

למרות העלייה המוכחת בהישגים הלימודיים הנמדדים, בארץ וגם בעולם, יש ביקורת 
מקצועית רבה על אופן המדידה וניהולה, ועולות טענות על השלכות שליליות שלה. ידע 
תאורטי ואמפירי, שיוצג בהרחבה בפרק 3, מצביע על סכנות שונות הנובעות משימוש לא נכון 
או לא ראוי בנתונים או ממגבלות שונות של המדידה: 1) חשש לפגיעה בהישגים בפועל של 
חלק מהתלמידים בגלל חרדת בחינות 2) ידע שנשכח זמן קצר לאחר הבחינה 3) פגיעה בידע 
ואוריינות במקצועות הנמדדים עקב התמקדות בתכנים נמדדים על חשבון תכנים חשובים 

הנתונים על ההישגים 
הלימודיים בישראל

לאורך השנים מעידים על 
יציבות ואף על שיפור.

למרות העלייה
בהישגים הלימודיים

הנמדדים בארץ ובעולם יש 
ביקורת מקצועית רבה על

אופן המדידה.
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שאינם נמדדים 4) פיחות באטרקטיביות של מקצועות שאינם נמדדים, בעיקר מקצועות 
 Alexander & Harrgreaves, 2007; Alexander & Armstrong) הומניסטיים כגון אמנות

.(,2010; Alexander et al., 2012

לסיכום: להפרטה ולדרישה לאחריותיות הנלווית אליה בדרך כלל יש השלכות ישירות על 
מערכות חינוך:

שיפור בהישגים לימודיים הנובע מעצם המדידה  �
צמצום תקציב וכתוצאה מכך גם צמצום סמכות של השלטון המרכזי לטובת   �

השלטון המקומי
פגיעה אפשרית בשוויון ההזדמנויות לתלמידים   �

פגיעה אפשרית בסמכותו של המורה  �
חשש לפגיעה באוריינות ובידע בגלל אופן הניהול של המבדקים למדידת ההישגים  �

בישראל ם  י י ת ר חב ם  י י ו נ 2 שי . 4

2.4.1 רקע 

התמורות האידאולוגיות שחלו בעולם בעשורים האחרונים _ שקיעת הקומוניזם, ההגמוניה 
הקפיטליסטית, גלובליזציה ופלורליזם _ השפיעו בעוצמה רבה על התהליכים החברתיים 
בישראל. החברה הישראלית, בחלקים ניכרים שלה, עברה מן האתוס הציוני-סוציאליסטי 
לאידאלים דמוקרטיים ליברליים. האידאולוגיה של כור ההיתוך נשחקה, ולעומתה התחזקה 
האידאולוגיה של חופש הפרט, הפלורליזם והרב-תרבותיות (Yona, 2000). מדיניות ״כור 
ההיתוך״ נועדה לייצר באוכלוסייה היהודית קולקטיב לאומי הומוגני בעל אתוס לאומי 
משותף, המבוסס על התרבות השלטת _ של המעמד הבינוני, הבורגני והחילוני _ באמצעות 
צה״ל, הסוכנות וארגוני העובדים. ותיקים שהתחנכו על ברכי תנועת העבודה שימשו כאליטות 
בתחומי הכלכלה, המינהל והחברה. בשנות השבעים עלה המושג רב-תרבותיות על סדר היום 
בשיח האינטלקטואלי בישראל, ובמונחים סוציולוגיים מדינת ישראל הולכת ומשתנה מחברה 
אתנוקרטית המעמידה תרבות אחת במרכז לחברה מרובת-תרבויות, שבה קבוצות שונות, 
ייחודיות בתרבותם, דרות בכפיפה אחת. הלחץ החברתי של האליטות שהוזכרו נמשך גם 
כיום, אם כי בפחות עוצמה (קלדרון, 2000; שביד, 1997; ריינגולד, 2005). תרבות המקור 
האתנוצנטרית עדיין מועדפת מבחינות אחדות, היות שההסכמות החברתיות מבוססות על 
שיווי משקל בין כוחות שונים ועקב העובדה שהירידה בכוח הפוליטי של האליטה הישנה 
היא הדרגתית. העיסוק בנושא הרב-תרבותיות בישראל הואץ בעקבות העלייה ממדינות חבר 
העמים וייחודה התרבותי, בעקבות העמקת השסע בין דתיים לחילוניים והצורך למצוא לו 

התמורות
האידאולוגיות שחלו

בעולם השפיעו על ישראל.
אחת הדוגמאות היא ְשחיקתה 

של תפיסת כור ההיתוך 
ולעומתה חיזוק אידאולוגיות
של חופש הפרט, הפלורליזם 

והרב-תרבותיות.
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פתרונות ובעקבות האינתיפדה, שהגבירה את הצורך בהידברות בין ערבים ליהודים (עזר, 

11.(2004

בעיני צופים מבחוץ ישראל עשויה להיתפס כמסגרת רופפת של פדרציה ובה מגזרים לאומיים, 
אתניים, עדתיים ותרבותיים. חברה מרובת-תרבויות תוגדר כחברה רב-תרבותית רק אם 
הנורמה השלטת בה היא כיבוד הדדי של התרבויות השונות זו מזו. מרוב המחקרים הדנים 
בחברה הישראלית עולה הסכמה שהחברה הישראלית מפולגת לקבוצות חברתיות-תרבותיות 

אחדות ויש בה מתחים הבאים לידי ביטוי בבדלנות, בניכור ובקונפליקטים חברתיים. 

מתחים על רקע ארץ מוצא: שנות התשעים הביאו לישראל גלי עלייה גדולים ממדינות חבר 
העמים ומאתיופיה. יהודי אתיופיה עלו ארצה במבצע משה שנערך ב-1984 ובמבצע שלמה 

שנערך ב-1991. החל משנות ה-90 הוחל גם בהבאת עולים ממדינות חבר העמים. 

קליטת תלמידים משתי האוכלוסיות הללו היתה אתגר משמעותי למערכת החינוך.

גדול של תלמידים  קליטת תלמידים ממדינות חבר העמים צריכה לתת מענה למספר 
מרקעים חברתיים-תרבותיים מגוונים, ובמקרים רבים עליה להתמודד עם בעיות משפחתיות 
וקהילתיות שונות. גם בקבוצת העולים מאתיופיה, הקטנה יותר בממדיה, רבים הקשיים 
המשפחתיים והקהילתיים, אך ההתמודדות היא עם פערים תרבותיים גדולים בין אוכלוסיית 
הנקלטים לבין החברה הקולטת. כתוצאה מגלי העלייה חל גידול בהטרוגניות של אוכלוסיית 
התלמידים. נוצרו מצבים שההורה, שאינו דובר עברית, תלוי בילד כמתרגם ומתווך, מצב של 
היפוך תפקידים המקשה על בניית קשר בין מערכת החינוך, הילדים וההורים (גרינבאום 
2011). הפערים העדתיים בין אשכנזים למזרחיים, פערים שהתקיימו בעשורים  ופריד, 
הראשונים לקיומה של ישראל, הצטמצמו למדי (Dar & Resh, 1995). עם זאת פערים על 
רקע מוצא ממשיכים להתקיים, ועל כך יעידו ביטויים רבים של יחס בלתי שוויוני כלפי העדה 

האתיופית (ישי ורוטנברג, 2012, עמ׳ 96).

מתחים על רקע אי-שוויון כלכלי: בשנות השישים תוארה מדינת ישראל כמדינה השוויונית 
ביותר בגוש הלא-קומוניסטי (Samuelson, 1967) ואילו בתחילת המאה ה-21 ישראל היא בין 
המדינות הפחות שוויוניות בעולם המערבי. רמת אי-השוויון הכלכלי בה דומה לזו שקיימת 
בארצות הברית (גרונאו וזעירא, 2004). במהלך העשור האחרון חלה הרעה במצבם של החלשים 
בחברה (קמחי, 2010). השונות בישראל של היום באה לידי ביטוי לא רק בייחודיות התרבותית 
אלא גם, ובמידה רבה, באי-השוויון הכלכלי-חברתי של קבוצות מרכזיות באוכלוסייה. פערים 
משמעותיים ביותר קיימים בעיקר כשמדובר בערבים ישראלים, חרדים ועולים חדשים (בן-

דוד, 2010).

בפסקות הבאות נידרש שוב לעלייה מאתיופיה ומארצות חבר העמים לשעבר.    11

הפערים העדתיים 
שאפיינו את העשורים 

הראשונים למדינה הצטמצמו 
למדי. עם זאת יש עדיין פערים 

על רקע מוצא. ביטויים של 
יחס בלתי שוויוני כלפי בני 

העדה האתיופית הם
דוגמה לכך.
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מתחים על רקע תפיסות שונות של היהדות: החברה היהודית בישראל אינה חברה 
המתחלקת בין חילונים לדתיים אורתודוקסיים ולדתיים לאומיים, אלא חברה המורכבת 
מרצף של זהויות ורצף של התייחסויות כלפי היצירה התרבותית והרוחנית של העם היהודי. 
במאבק התרבותי לעיצוב פני החברה הישראלית המתקיים בדורנו אפשר לזהות כמה קבוצות 
נוספות בעלות אפיונים מובחנים: 1) ציבור פוסט-אורתודוקסי בעל יחס ביקורתי לממסד 
האורתודוקסי 2) ציבור דתי ליברלי המורכב לרוב ממשפחות רפורמיות וקונסרבטיביות 
3) ציבור דתי ספרדי המכבד את המסורת היהודית אך לא נצמד באדיקות לאורח החיים 
שמחייבת ההלכה היהודית 4) קבוצה המבקשת אפיק התחברות למסורת היהודית, שלא 

 .(Liebman,1999 ;10.1.13-שיקלי, נדלה ב) באמצעות אפיק ממסדי

לצד החברה החילונית על גווניה השונים חיים קבוצת הציונות הדתית וציבור החרדים. 
המגזר החרדי מתאפיין באמצעים כלכליים דלים, משפחות מרובות ילדים ויכולת מצומצמת 
של הורים לסייע לילדיהם בלימודים. שיעורי העוני בחברה החרדית הם הגבוהים ביותר זה 
כמה עשורים (קמחי, 2010). החברה החרדית עוברת בשני העשורים האחרונים שינויים רבים 

כתוצאה מקשריה עם החברה הישראלית הכללית (גרינבאום ופריד, 2011). 

הבידול על רקע לאום _ יהודים וערבים: הציונות הביאה להקמת מדינת ישראל וריכוז 
כמחצית מהעם בה. הערבים כמיעוט נמצאו מלכתחילה מחוץ לדיון בסדר היום היהודי-ציוני. 
התפיסה הלאומית-תרבותית של היהדות בישראל והסכסוכים האלימים בין העמים חיזקו 

את נטיית הבידול של הרוב היהודי והמיעוט הערבי זה מזה (גביזון, 2012). 

להגמוניה היהודית ולבידול המיעוט הערבי בישראל נלוו ביטויים רבים של אי-שוויון בין 
החברות (ישי ורוטנברג, 2012). מצבם הכלכלי של ערביי ישראל הוא אחד המרכיבים של 
אי-השוויון הזה: בשנים 2009-1998 חלה עלייה בשיעורי העוני בקרב ערבים ישראלים, וכיום 
הוא מהגבוהים ביותר בחברה הישראלית (קמחי, 2010). דוגמה לכך היא העובדה ששיעור 
העוני בקרב אזרחי ישראל הערבים גדל בין השנים 2000 ל-2007 ב-29% בעוד שבקרב 
החרדים היהודים, קבוצה המאופיינת גם היא בשיעור גבוה של עוני, הגידול היה של 9% 
בלבד (סבירסקי, קונור-אטיאס וקולובוב, 2008). למרות האמור חל שינוי במקורות הפרנסה 
של הערבים _ מחקלאות לעבודות בעיר. שינוי זה נבע מן ההידלדלות של מצאי הקרקעות 
החקלאיות עקב שימוש שנעשה בהן למטרות דיור ומהיעדר אזורי תעשייה ביישובים ערביים. 
השינוי האמור יצר מגע הדוק בין האוכלוסייה הערבית ליהודית (שוקד, 1993) ותוצאותיו הן 
מגמה של מודרניזציה והרחבה של שכבת המשכילים במגזר הערבי (גרינבאום ופריד, 2011). כן 
ניתן להבחין בתהליך של אינדיווידואליזציה והפחתת תלותו של הפרט במסגרות החברתיות 
המסורתיות ובדפוסים התרבותיים המקובלים בכפר (מרעי, 1986; סמוכה, 1993). במקביל יש 
לציין כי התפתחות הדמוקרטיּות בישראל, המאופיינת ביותר חופש מחאה, חופש ביטוי וחופש 

בשנות השישים
תוארה מדינת ישראל

כמדינה שוויונית ואילו כיום 
היא נחשבת לאחת המדינות 

הפחות שוויוניות בעולם 
המערבי.

שיעורי העוני
בחברה החרדית הם

מהגבוהים ביותר שנמדדו בה 
זה כמה עשורים, וייתכן שיש 

ביניהם כאלה המתקשים 
לסייע לילדיהם

בלימודים. 

לבידול
המיעוט הערבי 

בישראל נלוו ביטויים 
רבים של אי-שוויון.
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התארגנות מאשר בעבר, תרמה לניצול יעיל יותר של אפיקים אלו על ידי ערביי ישראל ולכך 

שכוחם הפוליטי גדל יחסית במהלך השנים (גביזון, 2012).

2.4.2 השלכות על מערכת החינוך12

שינויים דמוגרפיים במערכת החינוך על רקע לאומי ומגזרי 
חינוך יהודי וחינוך ערבי: בשנת 1949 למדו במסגרת החינוך העברי 91,133 תלמידים, לעומת 
631,670 שלמדו בה ב-2012. זוהי עלייה של פי 6.9. בחינוך הערבי לעומת זאת למדו ב-1949 
6,766 תלמידים, ואילו בשנת 2012 למדו בו 251,62 _ עלייה של פי 37 (למ״ס, שנתון סטטיסטי 

לישראל, 2012).

חינוך ממלכתי-עברי לעומת חרדי: בשנת 1959 עמד אחוז התלמידים בחינוך הממלכתי 
העברי על 66.9 אחוז, בממלכתי דתי על 26.5 אחוז ובחינוך החרדי על 6.6 אחוזים. בשנת 2012 
לעומת זאת אחוז התלמידים בחינוך הממלכתי העברי הוא 54.7, בממלכתי דתי 19.2 ובחינוך 
החרדי 26.1 _ עלייה של פי ארבעה בערך בחינוך החרדי (למ״ס, שנתון סטטיסטי לישראל 

2012 לוח).

מנתונים אלו עולה כי המחלוקות והפערים הנובעים מהן שוב אינם בעיה ספציפית מקומית 
אלא בעיה כלל-ישראלית חריפה. 

השלכות הפערים בין האוכלוסיות על הישגי התלמידים 
הפערים בין האוכלוסיות מסבירים חלק ניכר מהשונות הרבה בהישגי התלמידים. רמת 
ההישגים של התלמידים המצטיינים בארץ נמוכה מרמת התלמידים המצטיינים ב-24 
מתוך 25 המדינות המפותחות, והישגי התלמידים המתקשים נמוכים מאלה של התלמידים 
המתקשים בכל 25 המדינות האחרות (בן-דוד, 2011). להלן נתונים על הישגיהם היחסיים של 

התלמידים בישראל לעומת ההישגים בארצות אחרות: 

 OECD-ו IEA שורה של מחקרים שהתבססו על נתונים שנאספו לפני שנים אחדות _ מחקרי
למשל _ השוו את ההישגים בלימודי מדעים ומתמטיקה ב-40 מדינות. ישראל נכללה ברשימת 
 Mulis, V.S. et ;2004 ,הארצות שבהן ההישג הממוצע נמוך ביותר (שרף ומייזלס, 2005; חן
al., 1998, 2000).13 גם מבחני המיצ״ב מצביעים על פערים עקביים וניכרים בהישגי תלמידים 
מרמות שונות של רקע כלכלי-חברתי וגם מרקע לשוני שונה, דוברי עברית ודוברי ערבית 
(הישגים גבוהים יותר לתלמידים מרקע כלכלי-חברתי גבוה ולתלמידים דוברי עברית). סיבה 

ראו בנספח 3 דיווח יחידות במשרד החינוך על פעולות בנדון בין השאר על ידי הוועדה לפיתוח תכנית    12

מערכתית בחינוך ומינהל חברה ונוער. כמו כן ראו בנספח 5 תקצירי סקירות מדעיות שהזמינה הוועדה: 
מטיאש (2102), שריד (2102).

לאחרונה חל שיפור משמעותי בהישגי התלמידים, כפי שעולה גם מממצאי מבחנים בינלאומיים.   13
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האוכלוסיות והפערים
הנובעים מהן שוב אינם בעיה 
ספציפית מקומית אלא בעיה
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מצב התשתיות
במתקני הפנאי ביישובים 

הערביים ובמיוחד ביישובים 
הבדואים מוגדר כדל, וכן 
ניכר מחסור רב בכוח אדם 
מיומן ומקצועי, למרות גודל 

האוכלוסייה וצרכיה.

פערי ההכנסה 
בין האוכלוסיות 

מסבירים חלק ניכר 
מהשונות הרבה 

בהישגי התלמידים.
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אפשרית לפער בהישגים הלימודיים בין האוכלוסייה הערבית לזו היהודית היא הפער הכלכלי 
בין האוכלוסיות, שתואר בסעיף הקודם. סיבות אפשריות נוספות לכך היא שהחינוך הערבי 
מתנהל בתנאים של אי-שוויון שבא לידי ביטוי בהבדלים בתשומות התקציב וכוח האדם 
שמקצה מערכת החינוך הממלכתית (אבו-עסבה, Shavit, 1990 ;2007) וגם בהיעדר שיתוף של 
האזרחים הערבים בקביעת מדיניות לגיבוש תוכני הוראה ושיטות הוראה (אבו-עסבה, 2007). 
במחקר אמפירי נמצא כי הגורמים העיקריים המסבירים את הפערים בהישגים הלימודיים 
בין החברה הערבית לחברה היהודית הם פערים בהשכלת ההורים, תעסוקתם והשתתפותם 
במסגרות חוץ-בית-ספריות (חטאב, מנור וישראלוב, 2012). דוח מקיף לבדיקת הנושא של 
פעילות תלמידים במסגרות שמחוץ לבתי הספר בחינוך הערבי, הבדואי והדרוזי הצביע על 
בעיות שונות בשירותים הניתנים לאוכלוסיות אלו. הדוח מבוסס על מחקר משולב, כמותני 

ואיכותני, שבו השתתפו אלפי ילדים, בני נוער, הורים ובעלי תפקידים. בין ממצאי הדוח: 

מצב התשתיות ומתקני הפנאי ביישובים הערביים ובמיוחד ביישובים הבדואים מוגדר כדל. 
ניכר מחסור רב בכוח אדם מיומן ומקצועי, שלא בהתאם לגודל האוכלוסייה וצרכיה.

מתקיימים רק מעט חוגים וקורסים המוצעים לתלמידים ללא תשלום. 

רוב בתי הספר אינם מקבלים תקציבים לקיים פעילויות לא פורמליות וחוץ-קוריקולריות 
בבתי הספר. 

שיעור שביעות הרצון בקרב בעלי תפקיד שהתייחסו למצב הפנאי באוכלוסייה זו נע בין 2.1% 
ל-3.5% בלבד (נאסר-אבו אלהיג׳א והיוש, 2012).

למרות האמור הנתונים מראים גם כי משנת 1978 עד שנת 2007 גדלו מאוד _ פי שלושה _ 
שיעורי הלמידה של גילאי 3 במגזר הערבי. לדעת גרינבאום ופריד, ובהסתמך על דעת מומחים 
בחינוך הערבי, מגמה זו תלך ותגבר, כחלק מהתהליכים שעוברים ערביי ישראל: עליית רמת 
ההשכלה, יציאת אימהות לשוק העבודה והעמקת המודעות למסגרות חינוכיות ראויות 

(גרינבאום ופריד, 2011). 

בעיות משמעת והתנהגות: בעיית האלימות מציבה קושי ללמד וללמוד, מזרזת את שחיקת 
המורים ומאיימת על הביטחון האישי של התלמידים במסגרת בית הספר (יוסטמן ובוקובזה, 

 .(Hastings & Bham, 2003 ;2010

כפי שפורט בסעיפים קודמים, הצבת גבולות, בקרה ופיקוח מצד ההורים קשורים באופן חיובי 
להסתגלות טובה של התלמיד ולמניעת בעיות של התנהגות מוחצנת, הפרת משמעת וונדליזם 
(שרף ומייזלס, 2005). צמצום הסמכות ההורית עלול אפוא להביא לבעיות משמעת וחוסר 
ציות. מחקרים מלמדים על בעיות חמורות של משמעת והתנהגות במערכת החינוך בארץ. 
במחקר שהתפרסם ב-2005 ובדק נתונים שנאספו באמצעות שאלונים שהועברו לכ-3,600 
תלמידים בכיתות ח׳ ו-י״א מבתי ספר ברחבי הארץ נמצא שכשליש מהילדים ָחווה אלימות 

ממצאים משנת
2005 העידו על בעיות

חמורות של משמעת והתנהגות 
במערכת החינוך בארץ,

אולם מחקרים עדכניים 
מצביעים על ירידה במדדי 

האלימות השונים.

בין הגורמים
האפשריים לבעיות 

המשמעת יש לציין את 
הפיחות שחל בסמכות 

ההורים ובמעמדו
המקצועי של

המורה.
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בבית הספר. 35 אחוז מהצעירים ו-42 אחוז מהבוגרים מדווחים על השחתת רכוש בית הספר 
בשנה האחרונה. 20 אחוז מהבוגרים ו-5 אחוזים מהצעירים מעשנים לפחות פעם בשבוע, 
ואחוז דומה מׁשתכר פעם בשבוע (שרף ומייזלס, 2005).14 כן התברר שבין התלמידים גבוה 
שיעורם של אלה המרגישים שבית הספר אינו מקום בטוח בעבורם והם חוששים מתופעות 
של אלימות כלפיהם מצד ילדים אחרים. תלמידים מכל המגזרים אף מדווחים על פגיעה 
רגשית מצד המורים. בחברה הערבית מדווחים גם על פגיעות פיזיות בתלמידים על ידי מורים. 
לגבי מאפייני הילדים האלימים יש ממצאים שונים. תלמידים המדווחים על היותם קורבנות 
מדווחים פעמים רבות גם על היותם אלימים כלפי אחרים. הבעיה מתמקדת בעיקר בבתי 
ספר יסודיים, בקרב בנים, ובאוכלוסייה של משפחות מרקע כלכלי-חברתי נמוך. בעיה מרכזית 
שעליה מדווחים מנהלים המנסים להתמודד עם תופעת האלימות היא שאין מספיק שיתוף 

פעולה עם מערכות בסביבת בית הספר (בנבנישתי, חורי-כסאברי, ואסטור, 2008). 

מחקרים עדכניים יותר העלו כי במרבית מדדי האלימות במערכת החינוך בישראל ניכרת 
מגמת שיפור בין 2010 ל-2011: אלימות קשה, אלימות חברתית, אלימות מצד הצוות וכלפי 
הצוות, אלימות מינית, אלימות בהסעות, אלימות לאחר שתיית אלכוהול _ בכל אלה נרשמה 
ירידה. שיפור רב במיוחד התגלה בבתי ספר דוברי ערבית ובעיקר בגילאי ד׳-ו׳, ז׳-ט׳ (ראמ״ה, 
2011). עם זאת מציינים שביט ובלנק (2010) כי לפי ממצאיהם, רמת המשמעת של התלמידים 

בישראל נמוכה עדיין בהשוואה לשאר המדינות המפותחות.

סיבות אפשריות לבעיות המשמעת הן פיחות בסמכות ההורים (Coleman, 1990), פיחות 
במעמדו המקצועי של המורה (בן-פרץ, 2009; שרף ומייזלס, 2005), ואולי גם השפעה נלווית 
לשקיעת האידאולוגיות המרכזיות. חוקרים העוסקים במערכת החינוך מתארים מצב של 
משבר ערכים בחינוך. למשבר זה ביטויים שונים כגון תחושות של צעירים בדבר ״אובדן 
משמעות״ ו״חיים נטולי מצפן ערכי״. יש אמנם חוקרים הסבורים שהטענה כי הדור הנוכחי 
סובל מפיחות מוסרי אינה מבוססת דיה. עם זאת יש בספרות המקצועית עדויות למשבר 
ולתוצאותיו, ובהן דיכאון בקרב צעירים, הצהרה שכיחה על אובדן משמעות, שימוש גובר 
בסמים ואלכוהול (שריד, 2012). אחד המחקרים מראה נטייה גוברת לאלימות, שימוש בסמים 

.(British Social Trends, 2002) 24-14 ושיעורי הפלות גבוהים בקבוצת הגיל

לצד הירידה בסמכות ההורית והעברת תפקידי חינוך מהבית לבית הספר, אפשר למצוא 
דרישה של הורים ליתר מעורבות בנעשה בבית הספר. ההיענות לדרישה בישראל מתבטאת בין 
השאר במדיניות מוצהרת של משרד החינוך התומכת בשיתוף הורים, במעבר מידע הדדי בין 

 .(Yona, 2000) .בתי הספר להורים ואף בקבלת אישור ההורים במקרים מסוימים

נתונים נוספים מהמחקר: 48% מהצעירים ו-79% מהבוגרים מדווחים על ״הברזה משיעורים״;    14

85% מהצעירים ו-87% מהבוגרים מדווחים על העתקת שיעורי בית; 50% מהצעירים ו-60% 
מהבוגרים מעידים שהרימו קול על מורה; 53% מהמשיבים מדווחים שבכיתה יש רעש ומהומה 

לעתים קרובות; 50% מהתלמידים בכיתה משתעממים לעתים קרובות.
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השלכות המחלוקות בין האוכלוסיות על תחושת ההשתייכות של התלמיד לקבוצה 
ולחברה: תחושת שייכות לקבוצה, לקהילה וללאום היא חיונית להתפתחותו של אדם _  
כמשאב לתכנים שבאמצעותם יגדיר את עצמו, את עמדותיו, את עיסוקו, את לבושו ואת 
השתייכותו התרבותית. חוסר ביטחון באשר להשתייכות יוצר תחושה של חוסר בהירות 
ובלבול ואף של מצוקה נפשית. בית הספר הוא מוסד שהתכנים המוקנים בו אמורים לסייע 

לתלמיד להתגבר על מצוקות נפשיות, להתפתח ולגדול (אבירם, 1999).

הפלורליזם והגלובליזציה תורמים אף הם לשפע אפשרויות שלילד קשה להחליט לגביהן, 
ותחושת השכונתיות הולכת ונעלמת. אנשים עוברים לגור בבניינים רבי-קומות באזורים 
המאופיינים בניכור והסתגרות. המשפחה הגרעינית שהיוותה מקור לתחושת שייכות וביטחון 
מתערערת, ושיעור הגירושין עולה בהתמדה (אבירם, 1999). בישראל בעיה זו חריפה אף יותר 
עקב הקושי של קבוצות מיעוטים מרכזיות להזדהות עם תוכני הלימוד המועברים בבית הספר 
הממלכתי ואינם נותנים ביטוי נאות לצורכיהם הייחודיים, לדעותיהם ולקבוצת הַתרבות 

שלהם (אבירם, 1999; רם, 2005; אדן, 2001).

דרישה להתאמת התכנים לאוכלוסיות השונות: הנכונּות לקבל את השונּות ומתן האפשרות 
לקבוצות שונות לבטא את היבטים המיוחדים להן עשויים להשתקף גם במקצועות ונושאים 
כגון היסטוריה, מיתולוגיה, תרבות או ספרות (אבישי ורוטנברג, 2012, ע׳ 13, דרור, 2008 ע׳, 

223; מרקמן ויונה, 2009).

דרישה עיקרית של קבוצות מיעוטים היא התאמת תוכני הלימוד לאוכלוסיות השונות, 
לאמונות השונות ולמגזרים השונים, וכן לצרכיו, יכולותיו ורצונותיו של התלמיד כפרט (אבישי 
ורוטנברג , 2012). כחלק מן התפיסה הזאת יש להתאים את הלימודים לתלמידים ולפתח את 
יכולותיהם האינדיווידואליות, תוך התייחסות לצרכים המיוחדים של האוכלוסיות מעוטות-

האמצעים (ראו למשל NRC, 2012) וגם של התלמידים המצטיינים ובעלי הכישורים המיוחדים 
 .(Tyack, 1974 ראו למשל)

ריבוי מטרות וציפיות ממערכת החינוך: השונות החברתית הגדולה והמחלוקות משתקפים 
גם בריבוי תפיסות של מטרות החינוך והערכים שלאורם ראוי שמערכת החינוך תפעל. מכיוון 
שאין בכוחו של המחקר, המשמש מקור הסמכות של האקדמיה בכלל ושל ועדת המומחים 
בפרט, לספק תשובות לשאלות ערכיות, בחרה הוועדה לפנות אל הציבור הרחב ובאמצעותו 
לסקור את עמדותיו בדבר מקומם הראוי של ערכים ושל חינוך ערכי במערכת החינוך בישראל. 

בסוף ינואר 2012 פורסם קול קורא לכתיבת ניירות דעה, ובו הצבנו שלוש שאלות: 

אילו ערכים צריכה מערכת החינוך הישראלית לטפח בקרב התלמידים הלומדים בה?   (1
מה צריך להיות מקומם של ערכים אלו בסדרי העדיפויות החינוכיים הלאומיים?   (2

כיצד ראוי להנחיל ערכים אלו ומהן ההשלכות לגבי שיפור המערכת?   (3

|| ך

המחלוקות בין
האוכלוסיות בארץ 

עלולות לפגוע בתחושת 
ההשתייכות של 
התלמיד לקבוצה 

ולחברה.

רצונן של קבוצות
שונות לתת ביטוי לתרבותן 
הייחודית מובילה ללימוד 

נושאים המתאימים ספציפית 
למגזר למשל היסטוריה, 

מיתולוגיה ותרבות, במסגרת
מקצועות שונים.

המחלוקות והשונות
החברתית הגדולה משתקפות 
גם בריבוי תפיסות של מטרות 

החינוך והערכים שלאורם 
המערכת צריכה לפעול.
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ביקשנו מהמשיבים לבסס את התייחסויותיהם ככל האפשר על מחקרים אמפיריים ולא רק 

על עמדותיהם האישיות, ולציין בפירוט על אילו מחקרים הם נסמכים.  

ההיענות היתה גדולה ונלהבת. קיבלנו כ-30 פניות ממחנכים וממוסדות חינוך, מאנשי אקדמיה 
ומהציבור הרחב. אנחנו ממליצים לקרוא את הדברים ולהתרשם מהעושר הרעיוני וממגוון 
הדעות (ראו מדור 'חומרי רקע' באתר היזמה).  שם תמצאו גם דוח שמפרט את שיטת המיפוי 

של ניירות העמדה ואת מסקנות המחברים לגבי השיח החינוכי הערכי שמשתקף מהם. 

השאלה הבסיסית שהופנתה אל הכותבים היתה מהם הערכים שמערכת החינוך הישראלית 
צריכה להנחיל לתלמידיה ולאורם היא צריכה לפעול. ניתן להבחין בניירות העמדה בקשת 
רחבה של ערכים, שאותם ריכזנו בשבע קטגוריות: ערכים אזרחיים, הומניסטיים, לאומיים, 
קוגניטיביים, סביבתיים, בין-אישיים ואישיים.  בתמונה מרובת-הערכים ניכרים אותם 
מתחים שאפשר להבחין בהם בחברה הישראלית מרובת-התרבויות _ מתחים בין המקומי 
לאוניברסלי, בין יהדות לדמוקרטיה, בין פלורליזם לבסיס ערכי משותף, בין היותך חלק 

מחברה לבין היותך אינדיווידואל ועוד.

הכותבים לא נתבקשו לציין את מטרות החינוך על פי תפיסתם, אולם להבנתנו בחירת 
יותר בדבר מטרותיה של מערכת החינוך  הערכים קשורה קשר הדוק לתפיסה כללית 
הציבורית. לכן ניסינו לאבחן את מטרות החינוך שהשתקפו בטקסטים שהגיעו לידינו. גם פה 
בלט מגוון רחב של מטרות, שכללו תפקוד אזרחי מיטבי, יצירת בסיס ערכי משותף, פיתוח 
זהות לאומית, טיפוח מצוינות, כלכלה יצרנית, פיתוח כבוד לעבודה והשתלבות בשוק העבודה, 
איכות הסביבה, צמצום פערים חברתיים-כלכליים, חיזוק התרבות והמסורת היהודית, פיתוח 
פלורליזם ומתן אפשרות לשונּות חברתית, טיפוח ערכים התואמים את התרבות המקומית, 
פיתוח תרבות הומניסטית, שוויון מגדרי או לאומי, טיפוח התנהגות בין-אישית ראויה, מימוש 

עצמי ופיתוח החשיבה.  

במיפוי זה בולט ריבוי המטרות החינוכיות שהציבו הכותבים השונים: ניכר כי הכותבים 
מחזיקים בתפיסות נבדלות זו מזו בדבר המטרות והאידאולוגיות שראוי כי מערכת החינוך 
תקדם. לריבוי המטרות ולהתמקדות בקידום צורכי החברה יש כמובן הד ברור ב-11 המטרות 

המוגדרות בסעיף 2 של חוק חינוך ממלכתי (2000).  

ז
א
פ
פ
ע

ב
מ
ת
ה

בתמונה
מרובת-הערכים שמצטיירת

כיום ניכרים בין השאר מתחים 
בין המקומי לאוניברסלי, בין 

יהדות לדמוקרטיה, בין פלורליזם 
לבסיס ערכי משותף, בין היותך 

חלק מחברה לבין היותך 
אינדיווידואל.
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לסיכום: החברה הישראלית מאופיינת בקבוצות חברתיות ותרבותיות הנבדלות זו מזו 
ובמידה רבה אף מנוכרות זו לזו. הנבדלּות באה לידי ביטוי בשפה, תרבות, היסטוריה 
ומורשת. השלכות משמעותיות במיוחד על מערכת החינוך יש ַלשסע הלאומי בין ערבים 
ליהודים, בין חרדים לדתיים ולחילונים ובין עשירים לעניים. ההשתייכות התרבותית 
של פרטים עשויה להסביר חלק מהשונות הרבה באוכלוסיית התלמידים בפרמטרים 
מרכזיים: בתחושת השתייכות לקבוצה ולחברה, בדרישה לתכניות לימוד ייחודיות, ברמת 
ההישגים הלימודיים ובבעיות משמעת והתנהגות. הגידול המספרי בקבוצות מיעוט הפך 

את הטיפול בניגודים אלו ובהשלכותיהם לגורם קריטי בחברה הישראלית. 
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3. מטרות חינוכיות ואופן השגתן15

פרק זה יעסוק ב-

מיומנויות המאה ה-21   3.2

אוריינות והישגים  3.3

שוויון הזדמנויות   3.4

התנהגות חברתית נאותה   3.5

טיפוח המיוחד לאוכלוסיות השונות והבניית המשותף להן   3.6

האיכות המקצועית של המורים   3.7

תרומת המנהל כמנהיג   3.8

משרד החינוך ותרומתו להשגת המטרות   3.9

ה מ קד 3 ה . 1

בפרק הקודם פורטו תמורות שחלו במערכת החינוך ובסביבתה ואשר משפיעות על תפקודה, 
ובסיכום סעיפיו השונים הוצגו בעיות דוחקות הדורשות מענה. הוועדה בחרה להתמקד 
במטרות שהשגתן _ אם להסתמך על ספרות עדכנית שתוצג בסעיפים הבאים _ עשויה לתת 
פתרון לבעיות אלו. הבעיות נוגעות לחינוך לחברה של דעת (הקניית מיומנויות המאה ה-21, 
ידע ואוריינות, הישגים לימודיים) ולחינוך לחברה של תרבות (התנהגות חברתית נאותה, 
טיפוח של המאפיינים המייחדים כל אחת מהאוכלוסיות השונות והבניית המשותף להן, 
טיפוח המיוחד והשונה לכל מרכיב באוכלוסיה). בחירה זו ניזונה מההכרה בחשיבות שני 
ההיבטים האלה _ חינוך לדעת וחינוך לתרבות _ כהכנה לחיים ולהשתלבות בחברה המודרנית 

התובענית. 

חינוך לחברה של דעת מחייב הוראה שמשלבת מיומנויות עם ידע, כי ללא מיומנויות, הלמידה 
מסתכמת בזכירה, שינון עובדות והתנסות פסיבית. מטרת הלמידה במאה ה-21 היא טיפוח 
תלמידים שנוטלים סיכונים אינטלקטואליים וכן טיפוח קהילות בית-ספריות שבהן כל אחד 
יכול ללמוד. בהשוואה לעבר עומדים לרשות התלמידים במאה ה-21 כלים טובים יותר, 
המאפשרים להם למצוא, לרכוש ואפילו ליצור ידע במהירות רבה יותר מקודמיהם. טיפוח 
הידע והמיומנויות של התלמידים באמצעות הכלים הפדגוגיים, הטכנולוגיים והאחרים 
העומדים לרשותם צריך אפוא להיות יעד מרכזי של מערכת החינוך. יעד זה חשוב במיוחד על 

ראו גם נספח מס' 1 תרשים 2 ״מטרות חינוך הנגזרות מהתמורות ומשתנים תומכים״ .   15

3
הוועדה בחרה

להתמקד בבעיות הנוגעות
לחינוך לחברה של דעת (הקניית 

מיומנויות המאה ה-21, ידע
ואוריינות, הישגים לימודיים) ובבעיות 

הנוגעות לחינוך לחברה של תרבות 
(התנהגות חברתית נאותה, טיפוח 

המייחד כל אחת מהאוכלוסיות
השונות והבניית
המשותף להן).
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רקע ההישגים הבינוניים של התלמידים הישראלים ולאור השונות הגדולה בהישגים בין בתי 

הספר ובתוכם. 

חינוך לחברה של תרבות צריך להיות יעד חשוב של מערכת החינוך הישראלית במאה ה-21. 
סיבות רבות הובילו לבחירה להתמקד ביעד זה. אחת מהן נוגעת למבנה הרב-גוני (לעתים אף 
מקוטב) של החברה הישראלית. כדי למצות את הפוטנציאל הטמון בחברה רב-גונית זו חובה 
לחנך לסובלנות, להכרת התרבות של האחר ולהערכת ייחודיותה. במקביל חשוב להבנות את 
המשותף לקבוצות השונות בחברה הישראלית. סיבה נוספת קשורה לגלובליזציה ולנגישות 
לעולם הגדול, שמאפשרת המרשתת. הכרת תרבויות אחרות, מיומנויות תקשורת ושיתוף 
פעולה הפכו לחיוניים ביותר, ועל מערכת החינוך במאה ה-21 למלא תפקיד חשוב בחינוך 

לתרבות. 

להלן תמצית הבעיות, בתחום חינוך לחברה של תרבות ודעת,16 שהועלו בפרק הקודם והמטרות 
_ נשוא הפרק הנוכחי _ שנגזרו מהן. יש לציין כי המטרות חופפות בחלקן את מטרות החינוך 

הקיימות (ראו נספח 3 _ חוק חינוך ממלכתי 2000) שבהן מתמקדות פעולות שונות המתבצעות 
בפועל במערכת החינוך (ראו נספח 3). הכללתה של מטרה ברשימת המטרות כאן אינה מעידה 
בהכרח על החידוש בה, אלא על הקדימות שיש לתת להשגתה לאור התמורות שחלו במאה 
ה-20 ובתחילת המאה ה-21, כמפורט בפרק 2 לעיל, ועל בסיס ידע תאורטי ואמפירי. כמו כן 
יש להדגיש כי מטרות אלו אינן מתיימרות לייצג את כלל המטרות של החינוך בישראל, שכן 
מסמך הוועדה אינו עוסק בכלל המטרות של מערכת החינוך אלא רק באלה הנוגעות לתחומים 
שבהם נוצרו פערים גדולים במיוחד בין המצוי לרצוי במערכת החינוך בישראל ולכן יש למקם 

אותן בעדיפות גבוהה לטיפול.

מיומנויות המאה ה-21
הבעיה: תנאים חברתיים ותעסוקתיים משתנים ולא-ודאיים מעמידים לפני בוגרי בתי 
הספר אתגרים חדשים ובלתי צפויים, כאלה שבכלים המסורתיים אי אפשר להכשיר את 
התלמידים מראש להתמודדות עמם. אתגרים אלו מחייבים מעבר ויישום גמיש בהקשרים 
חדשים ולא מּוכרים של ידע ושל מיומנויות שרכישתן נעשית בהקשר שונה. יכולת כזאת, שיש 
המכנים אותה מיומנויות המאה ה-21, מצריכה למידה משמעותית או מעמיקה של תחומים 
דיסציפלינריים ושל בעיות (NRC, 2012). בין המיומנויות שחוקרים מדגישים את חשיבותן 
אפשר למנות את היכולת לפתור בעיות מורכבות, ניתוח וסינתזה של מידע, חשיבה מערכתית 

16  בכל הנושאים הנידונים בפרק זה, כמו בפרקים הבאים, משרד החינוך פועל בשנים האחרונות, מעודד ואף 

מניע תכניות ממלכתיות רחבות-היקף. דוגמאות בולטות הן ׳עוז לתמורה׳ ו׳אופק חדש׳ לקידום המורה 
ומקצוע ההוראה, ׳מכון אבני ראשה׳ שאחראי על הכשרת מנהלים, ׳התכנית הלאומית לתקשוב׳ (מינהל מדע 
וטכנולוגיה), ׳התכנית הממלכתית לצמצום האלימות׳ (שפ״י) והרחבת חוק חינוך חובה לבני 4-3, לפי המלצות 
ועדת טרכטנברג. חלק מתכניות אלו ואחרות נסקר בנספח 4 (סקירת הפעילות בתחומים הרלוונטיים במשרד 

החינוך) ובנספח 5 (יום עיון בנושא פדגוגיה בעידן המידע). 

משרד החינוך פועל בשנים 
האחרונות להנעתן ועידודן 

של תכניות ממלכתיות 
רחבות-היקף לפתרון
הבעיות הנזכרות כאן.
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ויצירתית, תקשורת בין-אישית ועבודת צוות, העברת ידע ושימוש בו לצורך התמודדות עם 
סוגיות שונות ובעיות מגוונות, יכולת ביקורת והערכה ושימוש בהן לבחינת פתרונות חלופיים, 
משמעת עצמית וניהול זמן, מיומנות שימוש בכלי תקשוב ועוד. אלה כישורים שמערכת החינוך 

לא היתה רגילה להציב כמטרות ולמדוד את ההצלחה בהן.

המטרה: פיתוח דרכים להקניית מיומנויות המאה-21.

אוריינות והישגי ידע
הבעיה: השינויים בחברה ובתעסוקה גוררים שינויים בציפיות מבוגרי מערכת החינוך. 
יש להתאים את ההישגים הלימודיים של בוגרי בתי הספר לציפיות של מסגרות ההמשך 
באקדמיה ובשוק העבודה. בנוסף קיים חשש לפגיעה באוריינות ובידע במקצועות ובתחומים 
שהישגי התלמידים בהם אינם נמדדים כלל ובמקצועות שבהם יש מדידה, אך התלמידים 
נבחנים בהם רק על חלק מן החומר הנלמד. כן קיים חשש מפני תופעה של הקניית ידע שנשכח 

כמה ימים לאחר המבחן. 

המטרה: שיפור ההישגים הלימודיים וביסוס הידע והאוריינות של כל ילד וכל ילדה: בתחומי 
הדעת והמדע השונים וביצירה האנושית לסוגיה ולדורותיה.

שוויון הזדמנויות 
הבעיה: פערים חברתיים וכלכליים בין אוכלוסיות שונות הולכים וגדלים, ועקב כך נפגע שוויון 
ההזדמנויות בין התלמידים, בעיקר של אלה משכבות מעוטות-אמצעים, ואי אפשר למצות את 

היכולות המיוחדות והשונות של כל תלמיד, העדפותיו ותחומי העניין האישיים שלו. 

המטרה: קידום שוויון ההזדמנויות בין התלמידים: מתן הזדמנויות שוות לכל התלמידים 
לממש את יכולותיהם תוך התחשבות בכישוריהם, העדפותיהם ותחומי העניין שלהם. טיפוח 
המתקשים, מתן אפשרויות ראויות למצטיינים וצמצום הפערים בהישגים על רקע כלכלי 

וחברתי. 

התנהגות חברתית נאותה
הבעיה: בעיות משמעת ואלימות, פגיעה בזולת על רקע לאום, מגדר או מוצא.

המטרה: חינוך לסובלנות ויחס של כבוד לזולת ולסביבה: כבוד לאחר ולשונה, תרבות דיבור, 
כיבוד כללי בית הספר וחוקי המדינה בכלל. 
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טיפוח המיוחד לאוכלוסיות השונות והבניית המשותף להן
הבעיה: החברה הישראלית מאופיינת בריבוי של תת-חברות ותרבויות נבדלות זו מזו ובמידה 

רבה אף מנוכרות זו לזו.

המטרה: טיפוח המייחד כל אחת מהאוכלוסיות השונות בחברה הישראלית, תוך הבניית 
המשותף לכלל מרכיביה _ הקניית ידע, שפה, תרבות, היסטוריה ומורשת הייחודיים לכל 

אוכלוסייה, מעורבות ותרומה לקהילה ולחברה הישראלית ככלל.

בפרק זה נאסף חומר אמפירי על כל אחת מהמטרות שהוגדרו. נעשה מאמץ לענות ככל הניתן 
על השאלות הבאות:

מה המשתנים היכולים לסייע במימוש המטרה?

מה המשתנים שיש בהם כדי להקשות על השגת המטרה?

האם יש קשר בין השגת מטרה אחת למימוש מטרות אחרות, ואם כן מה מהות הקשר? 

החומר האמפירי שנאסף ונסקר כדי לענות על שאלות אלו נחלק לשלושה סוגים: 1) מחקֵרי-על 
או סקירות מסכמות של מחקר מהשנים האחרונות 2) מחקרים בודדים שיש להם ערך מוסף 
משמעותי 3) מחקרים מיוחדים להקשר הישראלי. במרבית הסעיפים נעשה מאמץ להגיע 
למחקרי-על או לסקירות מסכמות ולעבות אותם במחקרים בודדים שיש בהם עניין מיוחד 
וכן במחקרים שעשויים לתרום להבנת המיוחד במערכת החינוך בישראל. בסעיף 3.6 הדגשים 
שונים משתי סיבות: האחת היא שסעיף זה עוסק בטיפוח האוכלוסיות השונות בישראל 
והבניית המשותף להן ולכן, מטבע הדברים, שמנו בו דגש רב יותר על הצגת המחקרים 
הרלוונטיים לניסיון הישראלי. השנייה היא שבמרבית הנושאים הנדונים בו טרם התגבש בסיס 

מוצק של ידע, והמחקר הבינלאומי הרלוונטי ברובו ראשוני. 

כלל החומר האמפירי משלושת הסוגים האלה (מחקרי-על, מחקרים שיש בהם עניין מיוחד 
וכאלה הרלוונטיים במיוחד לָארץ)  סווג בנפרד לגבי כל נושא בהתאם לרמת הביסוס המחקרי 
שמצאנו בעת כתיבת המסמך: 1)  חומר שיש לגביו בסיס אמפירי ראשוני 2) חומר שיש לגביו 

בסיס אמפירי חלקי 3) חומר שיש לגביו בסיס אמפירי מוצק. 

פרק זה דן
במשתנים שיכולים לסייע 
במימוש מטרות החינוך, 

ובאלה המקשים על מימושן. 
כן יש בו התייחסות לשאלה 
אם יש קשר בין השגת מטרה 

אחת למימוש
מטרות אחרות.

הבסיס האמפירי לפרק 
זה מורכב ממחקרי-על או 
סקירות מסכמות, מחקרים 

בודדים בעלי ערך מוסף 
רלוונטי ומחקרים מיוחדים 

להקשר הישראלי.
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17 2 1 ה- מאה  ה ת  ו י ו נ מ ו מי  3 . 2

3.2.1  רכישת מיומנויות המאה ה-21 18

בקבוצת מיומנויות המאה ה-21 שפורטו לעיל (בסעיף 2.1.3) כללנו את אלה: יכולת פתרון 
בעיות מורכבות, ניתוח וסינתזה של מידע תוך חשיבה מערכתית ויצירתית, תקשורת בין-

אישית ועבודת צוות, טרנספורמציה של ידע ושימוש בו לצורך התמודדות עם סוגיות שונות 
ובעיות מגוונות, יכולות ביקורת והערכה ושימוש בהן לבחינת פתרונות חלופיים, משמעת 
עצמית, ניהול עצמי וניהול זמן. השאלה המרכזית שבה נתמקד כאן היא כיצד להקנות 
לתלמידים את הידע הנדרש לצורך שימוש במיומנויות הללו, באופן שיאפשר להם להשתמש 

במיומנויות שנרכשו לצרכים שונים ומגוונים, בתקופת לימודיהם וגם לאחר מכן כבוגרים. 

ממקורות שונים עולה כי בהיעדר הזדמנויות ליישום הידע הנלמד או לשחזור ואחזור שלו, 
כמות הידע שמשתמר היא זעומה. יש גם פער גדול בין הבנת עקרונות מדעיים לבין היכולת 
ליישמם (Broudy, 1977). נטען כיום כי אימון ושינון של עובדות, ללא דרישה להסבר והיסק, 
מייצרים ידע שנידון להיעלמות ״מיד לאחר הבחינה הקרובה״ (Resnick, 2010). נחוצה אם כן 
״העברה״ (Transfer) שתאפשר שימוש בידע לאורך זמן תוך אחזורו ויישומו בהקשרים שונים 
מאלה שבהם נלמד (פורטס, 2011). תמיכה לטענה בדבר חיוניות בנייתו של ידע המאפשר 
העברה ניתן למצוא במסקנתה של ועדת מומחים של מועצת המחקר הלאומית האמריקנית 
(NRC) של האקדמיה הלאומית האמריקאית, ולפיה הבנה משמעותית של כמה רעיונות 
מרכזיים עדיפה על הבנה שטחית של רעיונות רבים. בסיס איתן של ידע וכשירויות ליבה 
 Duschell,) עדיפים על פיסות מידע רבות ומנותקות המשוננות ונשכחות מיד עם סיום המבחן
Schweinergruber & Shouse, 2007). העברת ידע והשלכותיה על מיומנויות המאה ה-21 
נדונה גם בוועדת מומחים נוספת שהקימה האקדמיה הלאומית למדעים בארצות הברית, 
שבדקה וסיכמה מחקרים בנושא זה (NRC, 2012). בין הממצאים: נמצא קשר עקבי חיובי 
(ממוצע בעוצמתו) בין מיומנויות קוגניטיביות של התלמידים לבין הצלחתם בעתיד בתחומים 
של השכלה וקריירה. בגיל בית ספר יסודי יכולות קוגניטיביות של התלמיד הן מנבאים טובים 

לציונים, ואילו בתיכון ובמכללות יכולות אלו הן מנבאים פחות טובים. 

חוקרים שונים טוענים כי העברה ניתן לקדם באמצעות שיבוץ הנלמד בנסיבות שונות, למידה 
בהקשר של בעיות קונקרטיות רלוונטיות וקבלת הזדמנות ליישום הלמידה בהקשרים שונים 
(פורטס, 2011). העברה מוצלחת תתרחש כאשר תלמיד נוכָח, תוך כדי התנסות, ברלוונטיות 
של למידת הנושא המסוים לחיי היום-יום שלו (Gilbert, Bulte, Plot, 2010). מכאן שלמידת 
נושא, כדאי שתהיה קשורה לסוגיה אותנטית הדורשת פתרון או לאירוע אקטואלי המתרחש 

ראו גם אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה (המזכירות הפדגוגית).   17

ראו נספח 5 _ תקציר סקירות מדעיות של: קליין ופורטס (2102), של מטיאש וקליין (2102) ושל מטיאש    18

.(2102)

ן 
-

ת 
ת 
ת 
ש 

תנאים חברתיים
ותעסוקתיים משתנים

מעמידים לפני בוגרי בתי הספר 
אתגרים שלקראתם אי אפשר 
להכשירם בכלים המסורתיים. 
אתגרים אלו מחייבים יישומים 

גמישים בהקשרים חדשים
ולא-מוכרים של ידע

ושל מיומנויות.

אימון ושינון של עובדות, 
ללא דרישה להסבר והיסק, 

מייצרים ידע שנידון 
להיעלמות "מיד לאחר 

הבחינה הקרובה".

hayozma
Underline

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Portal/EstrategyotChashiva.pdf
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בסביבת התלמידים (קליין, 2011). מחקרים נוספים העלו כי בנוסף לרלוונטיות של הנושא, 
 Sasson ;2011 ,חשובים להעברה מוצלחת גם למידה פעילה והבנה מעמיקה של הנלמד (קליין

.(& Dori, 2006 ;Georghiades, 2000

טענה נוספת היא כי ידע מטא-קוגניטיבי, דהיינו יכולת לווסת תהליכי חשיבה ולשלוט בהם, 
חיוני על מנת להביא לכך שתלמיד ירכוש יכולות העברה משופרות. יכולות אלו כוללות: 
1) מיומנות להבין מתי וכיצד להשתמש באסטרטגיות חשיבה 2) ידע הנוגע לשימוש בפועל 
באסטרטגיות חשיבה 3) תכנון, ניטור ובקרה של תהליך החשיבה. מחקרים העוסקים במטא-

קוגניציה מצביעים על קשר עקבי חיובי בין מטא-קוגניציה, יכולת העברה ותוצאות לימודיות 
 .(Flavell, 1976;2009 ,'יועד וחוב)

בשני העשורים האחרונים נאסף מידע אמפירי על שיטות המקנות מיומנויות קוגניטיביות 
מתקדמות, מאפשרות ומעודדות העברת ידע לצרכים שונים ותורמות להישגי התלמידים. 
בין השאר חוקרים מצביעים על יתרונותיה הרבים של שיטת לימוד שבה הלומדים מבְנים 
ומפרשים בעצמם את הידע הנלמד באופן פעיל, ואילו המורה משמש – בנוסף להיותו מקור 
של ידע – גם מנחה קבוצת הלימוד, המפעיל את חבריה, כקבוצה וכפרטים, כדי לקדם את 
המשימה הלימודית. למידה שיתופית, שהתלמידים לוקחים בה חלק פעיל, מקנה למשתתפים 
כלים לצבירת ידע נוסף ומשפרת מיומנויות בין-אישיות. האינטראקציה החברתית, השיתוף 
ועבודת הצוות, שהם הבסיס לדיון הקבוצתי, חשובים לפיתוח קוגניטיבי של התלמיד, מקנים 
לו יכולות של פתרון בעיות, ניהול זמן וניהול משימות, ומשכללים את כלי ההתמודדות 
 Goswami & Bryant, 2010; Mercer, 2010; Blatchford, Hallam,) החברתית שלו

.(Ireason et al., 2010; Sweller, 2011

כאמור יש מקורות תאורטיים וגם מחקרים אמפיריים שמהם עולה כי אסטרטגיות המבוססות 
על עקרונות כגון למידה שיתופית, למידה מבוססת-חקר ולמידה מבוססת על פתרון בעיות 
(problem-based learning), די בהן כדי להביא לתוצאות והישגים לימודיים משמעותיים. 
אלא שסך המידע האמפירי העומד כיום לרשותנו בסוגיה זו אינו מספיק בשלב זה כדי לאשש 

את הטענה.

הטי, לעומת זאת (Hattie, 2009), במחקר-על (meta-analysis) המסכם יותר מ-50,000 ניסויים,
מצא כי אסטרטגיות אלו פחות אפקטיביות מהמצופה. כך למשל נמצא כי הוראה ישירה
שיתופית מלמידה  יותר  אפקטיבית   (Direct instruction)(effect size=0.59 )
(effect size=0.41), יותר מלמידה מבוססת-חקר (effect size=0.3) ובמידה משמעותית יותר 
מאשר למידה מבוססת על פתרון בעיות (effect size=0.15). מחקר אחר, של סטרובל וואן ברנבלד 
(Srtobel & Van Barneveld, 2009), התמקד באחת מהשיטות האלה _ למידה מבוססת על 
פתרון בעיות (PBl) . יש לציין שהמחקר התמקד בעיקר באוכלוסיות של סטודנטים, אולם מדובר 
במחקר מקיף ביותר, שנשען על בסיס אמפירי מוצק. המחקר סקר וניתח שמונה מחקרי-על 
שבחנו שיטות של למידה מבוססת על פתרון בעיות (PBl) בהשוואה לגישות המסורתיות 

הבנה משמעותית
של כמה רעיונות מרכזיים 

עדיפה על הבנה שטחית של 
רעיונות רבים ותורמת 
לפיתוח קוגניטיבי של 

התלמיד.

למידה שיתופית,
למידה מבוססת-חקר ולמידה 
מבוססת על פתרון בעיות הן 
שיטות חדשות שנועדו לשפר 

את היכולות הקוגניטיביות של 
התלמיד. מחקרים הוכיחו כי 

במבחנים של זיכרון לטווח ארוך 
הן יעילות יותר מן השיטות 

המסורתיות.
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המבוססות על הרצאות. מחקרים אלו העלו כי הדרך שבה הוגדרו מטרות הלמידה ואופן 
ההערכה של מידת השגתן השפיעו על הממצאים בשאלת יעילותן של השיטות השונות 
והערכת ההישגים  בידע  במונחים של שליטה  הוגדרו  שנבחנו. כאשר מטרות הלמידה 
התמקדה בזיכרון לטווח קצר, השיטות המסורתיות התבררו כיעילות יותר, אולם כאשר 
הערכת הידע התמקדה בזיכרון לטווח ארוך _ בין 12 שבועות לשנתיים _ נרשמה יעילות 
רבה יותר בשיטות החדשות דווקא. זאת ועוד: השיטות החדשות היו יעילות יותר גם כאשר 
המטרות הוגדרו במונחים של העברת תוצרי הידע ויישומם בנסיבות שונות מאלה שבהן 
נרכש. ועדת המומחים האמריקאית הגיעה גם היא למסקנות המחייבות שינוי בגישות הלימוד 
המסורתיות לצורך השגת מטרות מסוג זה (NRC, 2012). לפי מסקנות הוועדה הדרך להשגת 
המטרות האלה _ של הקניית יכולת להעביר את תוצרי הידע וליישמם לטווח זמן ארוך 
ובנסיבות שונות _ היא ״למידה מעמיקה״. למידה מעמיקה מוגדרת כתהליך המתבצע בשני 
מישורים: 1) תהליך קוגניטיבי פנימי תוך-אישי, שבא לידי ביטוי במיומנויות כגון גמישות, 
יזמה, הערכת שונות, גיוון ומטא-קוגניציה ו-2) תהליך אינטראקטיבי חיצוני, שבא לידי 
ביטוי במיומנויות בין-אישיות כגון תקשורת, שיתוף פעולה, אחריות ופתרון קונפליקטים. 
יש לציין שאף כי הבסיס המחקרי של התהליך האינטראקטיבי החיצוני פחות מפותח 
.(NRC, 2012) מזה של הקוגניטיבי הפנימי, הוועדה רואה חשיבות בשני התהליכים כאחד

תמורות

השלכות לחינוך

למידה מעמיקה
משלבת ממדים קוגניטיבים
וממדים רגשיים-חברתיים

kjc
לחברה של
תרבות

kjc
לחברה של

ידע

ן 
ת 
ם 
ר 
ת 
ר 
ן 
ד 
ת 
ך

נמצא כי
בשיטות הקשורות ל"למידה 

המעמיקה" ניתן להשיג תוצאות 
טובות הן מבחינת היכולת

להעברה של ידע (בתוך אותו מקצוע 
לימודים) והן ביישום של הידע 

לאורך זמן ובנסיבות שונות. למידה 
מעמיקה מתבצעת בשני מישורים: 

קוגניטיבי תוך-אישי וחברתי
בין-אישי.
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בין היבטי המפתח של תהליכי הלמידה המעמיקה מנתה הוועדה לימוד של מבני ידע 
דיסציפלינרי (בניגוד למיומנויות מבודדות או לפיסות מקוטעות של מידע), תהליכים נרחבים 
של פרקטיקה ושל משוב ֶהסֵּברי וכן התמקדות בהבנת מבֵני הבעיות, לאו דווקא בשיטות 

.(NRC, 2012) לפתרונן

 academically) אסטרטגיות המושתתות על היבטים כאלה משלבות שיח אקדמי פורה
productive talk) בדוגמת ״הוראה דיאלוגית״ (dialogic teaching) שהוצג במחקריו של 
אלכסנדר (Alexander, 2008), ״שיח אחריותני״ (accountable talk) שהוצג במחקרם של 
רזניק, מיכאלס ואוקונור (Resnick, Michaels, & O'Connor, 2010), ״הוראה מאורגנת 
 Nystrand) המופיעה אצל ניסטרנד וחובריו (dialogical organized instruction) דיאלוגית״

. (Mercer & Littleton ,2007) (exploratory talk) ו״שיח חקר״ ,(et al., 1997

 American Educational Research) כנס מיוחד של האגודה האמריקנית למחקר חינוכי
Association), שנערך בפיטסבורג בספטמבר 2011, עסק בתרומתו של ״חיברות האינטליגנציה 
 Socializing Intelligence through Academic Talk) באמצעות שיח ודיאלוג אקדמיים״
and Dialogue) (Resnick et al., 2010). מסקנה שעלתה בכנס זה היא שקיים כבר כיום 
בסיס אמפירי מוצק שיש בו כדי להצביע על הפוטנציאל של דיאלוג אקדמי מובנה היטב 
ומאתגר הן ברמת הכיתה כולה והן בקבוצות עבודה קטנות. דיאלוג מסוג זה עשוי לקדם את 
תוצרי הלמידה וכן לטפח חשיבה מסדר גבוה ופיתוח חברתי קוגניטיבי של התלמיד. השיח 
האחריותני הוא רק דוגמה אחת לדיאלוג מובנה הממוקד בפיתוח החשיבה של התלמיד 
ומבוסס על השתתפות בשיח אקדמי פורה, עשיר ופרודוקטיבי. שיח אחריותני מבוסס על 

העקרונות הבאים:

 Accountability to the Learning ) הלומדת  לקהילה  אחריותיות    (1
Community) _ המשתתפים מקשיבים ומגיבים זה לזה, מסייעים איש לרעהו 
לגבש רעיונות, מגבשים עמדה ומביעים אותה, בונים רעיונות על בסיס רעיונות 

של אחרים, שואלים איש את רעהו שאלות ומעלים הצעות לפתרון. 
 Accountability to standards) אחריותיות לסטנדרטים של הנמקה והבנה   (2
of reasoning) _ המשתתפים מחויבים להקשרים לוגיים ולמסקנות מנומקות. 
השיח מלווה בתיקון עצמי, ביקורת מנומקת, איתור הנחות יסוד ונקודות חוזק 

והצעות לשיפור. 
אחריותיות לידע (Accountability to Knowledge) _ המשתתפים מבססים את    (3
דבריהם על עובדות, טקסט כתוב ומידע אחר שפורסם. השיח מביא לאתגור הדדי 
של המשתתפים, הנדרשים להסביר את דבריהם וללוותם בעובדות ובהוכחות. 
הנחיה נכונה וסמכותית של השיח חיונית לחשיפת טעויות ואי-הבנות ולהנחיית 
המשתתפים בתיקונן, באופן התואם את המקובל בעולם המושגים האקדמי 

.(Resnick, Michaels, & O'connor, 2010)

פיתוח קוגניטיבי של התלמיד 
יתבסס על שיח אקדמי פורה, 

המכוון את התלמיד לאחריותיות, 
להשתתפות בקהילה לומדת 

ולעמידה בסטנדרטים של הנמקה 
והבנה תוך התבססות על

עובדות והוכחות.
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שימוש שמורים עושים בעקרונות אלו מסייע להם להבנת נורמות של דיאלוג מאתגר ומחייב 
בכיתותיהם. המורים נוקטים מגוון התערבויות במגמה לסייע לתלמידים להעמיק וללטש את 
אופן החשיבה שלהם, לכוונן את עצמם לדברי עמיתיהם, להקשיב להם בתשומת לב ולהגיב 
באופן מושכל להנמקות הזולת. דוגמאות להתערבויות כאלה של המורים הן: חזרה על תרומתו 
המילולית של תלמיד תוך בחינת מידת ההבנה של עמיתיו לנאמר, בקשה מתלמיד לחזור על 
הנמקותיו של תלמיד אחר, בקשה מתלמיד להוסיף את הנמקותיו לאלה של חברו, עידוד של 
התלמיד להמשיך ולתרום, בקשה מתלמיד להבהיר את הסיבות לעמדתו, שילוב של פסק זמן 

.(Lefstein & Snell, 2013) לחשיבה בתוך השיח

נראה כי הידע המצטבר בעקבות המחקרים האמפיריים אכן מצביע על דפוס יציב של קשר 
משמעותי בין שיח אקדמי פורה לבין הבנה מעמיקה של החומר ויכולת שמירה על הידע 
הנרכש ושימוש בו לצרכים שונים בעתיד. לאור האמור עולה השאלה כיצד השתתפות בדיון 
קצר יחסית עשויה לתמוך בשינוי ארוך-טווח הכולל העברה. לשאלה זו אפשר להציע כמה 
תשובות אפשריות: 1) הסבר שהתלמיד עצמו נותן מעמיק בתודעתו את זיכרון הידע הנרכש. 
2) שיח אחריותני מביא לחשיפתם של הילדים לשפה ולמושגים המספקים להם דרך לבטא 
טיעונים באופן המקובל על החברה. 3) הניסיון הנרכש בדיון העוסק בבעיה בודדת לאורך זמן 
מאפשר העמקה והתמודדות אינטנסיבית עם קשיים. 4) ילדים השונים זה מזה ביכולתיהם 
השפתיות עשויים לשפר בדרך זו את שפתם ובעקבותיה ישתפרו גם יכולותיהם החברתיות 

.(Resnick, Michaels, & O'connor, 2010) התומכות בהישגים לימודיים

לסיכום: נראה כי הידע המצטבר מהמחקרים האמפיריים מצביע על כמה אסטרטגיות 
מבטיחות לפיתוח למידה מעמיקה לשם העברה ולרכישת מיומנויות המאה ה-21: 

הוראה-לשם-הבנה,  באמצעות  ועידודה  העברה  יכולת  מעמיקה,  למידה  פיתוח   �
שמחייבת יישום גמיש של ידע בהקשרים שונים 

פיתוח מטא-קוגניציה  �
הוראה באמצעות פיתוח דיאלוג אקדמי פורה משותף, הדדי, פתוח וחקרני, רציונלי   �
ומחייב לידע דיסציפלינרי _ שיח שגם מספק ללומדים כלי חשיבה וגם מרגיל אותם 
ועדת המומחים  פעולות מעשיות שהציעה  להלן מספר  פוריים.  לדפוסי חשיבה 

האמריקאית (NRC, 2012), פעולות שיש בהן כדי לקדם הוראה מסוג זה:
עידוד התלמידים לפיתוח יכולת להבין את הנלמד. דוגמאות להתערבויות כאלה    .1
של המורים הן למשל חזרה על תרומתו המילולית של תלמיד תוך בחינת מידת 
ההבנה של עמיתיו לנאמר, בקשה מתלמיד לחזור על הנמקותיו של תלמיד 
אחר, בקשה מתלמיד להוסיף את הנמקותיו לאלה של חברו, עידוד של התלמיד 
להמשיך ולתרום, בקשה מתלמיד להבהיר את הסיבות לעמדתו, שילוב של פסק 

זמן לחשיבה בתוך השיח.
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גיוס התלמידים למשימות אתגריות תוך כדי תמיכה בהם באמצעות הדרכה,    .2
משוב ועידוד ותוך הנעתם להתבוננות והרהור בתהליכי הלמידה שלהם עצמם 

ובמצב ההבנה שלהם.
הוראה תוך שימוש בדוגמאות לאופן שבו התלמידים יכולים לבצע הליך מסוים   .3
כדי לפתור בעיה, גיבוש המוטיבציה של התלמידים על ידי קישור נושאים לחייהם 
האישיים ולמוקדי העניין שלהם, גיוס התלמידים לעבודה משותפת על פתרון 

בעיה והסבת תשומת הלב לידע ולמיומנויות שהתלמידים הולכים ומפתחים. 
פיתוח מקצועי של מורים, שמכשיר אותם להשתמש בכלי שיח פוריים (מהלכי   .4
שיח ספציפיים שתפקידם לסייע לתלמידים לגבש את חשיבתם, לתת לה ביטוי 
פומבי תוך קיום דיאלוג פורה ביניהם), כלים המטפחים מודעות לחשיבותו של 

השיח בכיתה.
גיבוש תכנית לימודים שתאפשר למורים ולתלמידים מרחב לדון באופן מעמיק   .5
ובצורה משמעותית בנושאים נבחרים ותעודד אותם לדיון כזה (גם אם בחלק 

מהמקרים משמעות הדבר היא צמצום בחלק מהנושאים הנכללים בתכנית).

3.2.2 שימוש מיטבי בתקשוב19

אמצעי התקשוב שעשויים, בשימוש נכון, לסייע לתהליכי הוראה, למידה והערכה הם רבים 
ומגוונים, וכוללים רשתות חברתיות, תמונות, וידאו, מצלמות, טלפונים ניידים ומשחקי מחשב. 
אלה ועזרים נוספים מאפשרים למידה מרחוק ועשויים להשתלב גם בלמידה אפקטיבית 

.(James & Pollard, 2010 ;1996 ,סלומון) בכיתה

עמדות מורים ותלמידים בעניין ההטמעה של אמצעי תקשוב בבתי הספר הן בדרך כלל 
חיוביות 2010 (Alexander & Armstrong). מסקר שנערך בארץ על יד המרכז לטכנולוגיה 
חינוכית (מטח) בקרב מדגם מייצג של תלמידים בכיתות י״א-י״ב נמצא כי חצי מהתלמידים 
חושבים שבית הספר לא מכין אותם לעתיד ולא מקנה להם את המיומנויות הנחוצות כדי 
להשתלב בעולם התעסוקה של המאה ה-21 (מרכז לטכנולוגיה חינוכית, 2010). ממצא דומה 
מעלה כי 40% בלבד מתלמידי בית הספר היסודי מדווחים על שימוש בתקשוב לצורכי הוראה 
ולמידה בבית הספר (ראמ״ה ומשרד החינוך, 2012 _ חלק ב׳). מסקר אחר של מטח עולה כי 
קרוב למחצית התלמידים מזהים את היתרונות שבהוראה, למידה והערכה מתוקשבות ללימוד 
הנושאים החשובים אישית ולשיפור ההישגים (מרכז לטכנולוגיה חינוכית, 2011). מחקר 
אחר בדק עמדות כלפי הכנסת תוכנה לבית הספר ומצא שהסגל החינוכי ספקני אמנם לגבי 

מוצע לעיין גם באתר התכנית הלאומית לתקשוב (מינהל מדע וטכנולוגיה). התכנית הוצגה בין השאר ביום עיון    19

שקיימה הוועדה בנושא פדגוגיה בעידן המידע. לדיווח מיום העיון ראו נספח 5.

כמחצית מהתלמידים
בארץ סבורים שבית הספר 
לא מכין אותם לעתיד ולא 
מקנה להם את המיומנויות 

הנחוצות כדי להשתלב
בעולם התעסוקה של

המאה ה-21.

hayozma
Underline

http://sites.tzafonet.org.il/micro1/Home/info121/trhtwknythlwmytlhtmtmrkthhynwklmhh-21
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הפוטנציאל הדידקטי של התוכנה, אך תופס אותה בכל זאת ככלי שעשוי לסייע למורה ולבית 
הספר וכבעל פוטנציאל לאכיפת משמעת (רייכל וסיימון, 2009). 

ממצאים אמפיריים הנוגעים להישגי תלמידים: מחקרים אמפיריים מצביעים על כך ששימוש 
במחשב עשוי לשמש יותר ככלי סיוע יעיל בידי המורה אך בעיקר כאמצעי ופחות כחלופה 
למורה. מחקר-על שנערך בשנת 2004 בידי ברנרד וחובריו (Bernard et al., 2004) בדק את 
תוצאותיה של למידה מרחוק באמצעים טכנולוגיים שונים (בעיקר טלוויזיה ומחשב) בהשוואה 
ללמידה בכיתה. במחקר זה נמצא כי יכולת הניבוי של הישגיהם הלימודיים של התלמידים היא 
יותר פונקציה של משתני הוראה וחינוך ופחות של משתני המדיה. מחקר-על של משרד החינוך 
האמריקני על למידה מקוונת וירטואלית לעומת למידה פנים אל פנים איתר 50 מחקרים 
שנערכו בין 1996 ל-2008 ועסקו בשאלה זו. רובם התמקדו באוכלוסייה בוגרת ורק מיעוטם 
בתלמידי בית ספר. המחקר מצא כי הישגי תלמידים שלמדו בסביבה וירטואלית היו בממוצע 
טובים יותר מאלה של תלמידים שלמדו בכיתה שבה ההוראה היתה פנים אל פנים. (מעבר 
למספר המחקרים הקטן הרלוונטי לאוכלוסיית מערכת החינוך יש לסייג ולומר גם שלא הוכח 
שלמידה וירטואלית עדיפה על למידת פנים אל פנים, מכיוון שלא היה אפשר לנטרל מחקרית 
את השפעת תנאי הלימוד ומגבלות זמן הלימוד, שהיו שונים בין שתי השיטות). בנוסף לכך 
נמצא כי השילוב של למידה וירטואלית עם למידה פנים אל פנים הביא להישגים גבוהים יותר 
 Means, Toyama, Murphy,) מאשר למידה וירטואלית בלבד או למידת פנים אל פנים בלבד

.(Bahia & Jones, 2010

אף שהממצאים האלה מעלים כי שימוש בתקשוב בכיתה אינו יכול לשמש חלופה ללימוד 
פנים אל פנים, נראה כי יש בו פוטנציאל משמעותי להכשרת התלמיד וכסיוע לעבודת המורה. 

תקשוב במערכת החינוך עשוי לתרום בכמה דרכים להכשרתו של הבוגר:

שליטת התלמידים בטכנולוגיית המידע חשובה, כי הטכנולוגיה הזאת היא עצמה סוג    (1
 Fullan ;2012 ,של ידע הנדרש כיום (מיודוסר, 1995; פורוקוש-ברוך, מיודוסר ונחמיאס

 .(& Smith, 1999
לשימוש בתקשוב יש פוטנציאל להשביח ולשפר את תהליך הלמידה (פורוקוש-ברוך,    (2

.(Fullan & Smith, 1999 ;2012 ,מיודוסר ונחמיאס

חיוניות השימוש בטכנולוגיית מידע כסוג של ידע שיש להכשיר את התלמיד לשימוש בו נשענת 
על ממצאים בעניין שינויים בשוק העבודה המתפתח והעתידי ועל הדרישה של אנשי מקצוע 
שבתי הספר יכינו את בוגריהם כראוי לעולם שבו הם אמורים לתפקד ולעבוד (כמפורט בסעיף 
2.1). חיוניות השימוש בטכנולוגיה לצורך השבחת הלמידה עצמה טעונה הנמקה ואישוש. מצד 

אחד יש יתרונות ברורים הגלומים בטכנולוגיות העדכניות ועשויים לתמוך בתהליך הלמידה:

ש 
ה 
ת 
ה 
א 
ך 
ם 
ם

מחשב עשוי לשמש
כלי עזר יעיל בידי המורה, 

אך לא תחליף לו.

מעבר ליכולתו
של התקשוב להשביח את 
תהליך הלמידה, שליטת 
התלמידים בטכנולוגיית 

המידע חשובה גם כשלעצמה, 
כי גם הטכנולוגיה היא סוג 

של ידע הנדרש כיום.
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אחסון מידע ושליפתו, גמישות ארגון המידע, היקף המידע וגיוונו ונגישות למידע   �

הרלוונטי מאפשרים פעילות גומלין עצמאית בין הלומד למידע (אורן, 1995). 
תלמידים חיים היום במציאות של עולם דיגיטלי ותכנים דיגיטליים ולכן עדיפה   �

סביבה המתאימה לעולמם (סלומון, 2000).
שימוש בטכנולוגיית המידע עשוי לשפר את הגמישות הקוגניטיבית היות שניתן   �
להשתמש במאגרי הידע בצורה גמישה ומסתגלת לדרישות של מצבים שונים ומשתנים. 
ההיפרטקסט וההיפרמדיה למשל _ שהן חלק מטכנולוגיית המידע _ מאפשרים גישה 
מיידית לכמויות עצומות של מידע. בנוסף על כך האינטראקציה עם חומרי ההוראה 

יכולה להיעשות בקצב האישי של הלומד (המר ועשת-אלקלעי, 2006). 

מצד שני הציפייה שיתרונותיה של טכנולוגיית המידע יבואו לידי ביטוי בהישגיהם הלימודיים 
של התלמידים לא התממשה במידה המצופה (סולומון, 2000; המר ועשת-אלקלעי, 2006; 
פורוקוש-ברוך, מיודוסר ונחמיאס, 2012). מחקרים מצביעים על כמה סיבות לַכישלון לממש 

את הציפיות:

השיטוט ברחבי רשת המולטימדיה מודרך במידה רבה על ידי המשיכה החזותית של   �
פריטי המידע שבאמצעותם מדלגים בין פריט מידע אחד לאחר. שיטוט כזה הוא בלתי 

רלוונטי לבניית הבנה עמוקה של הנושא הנחקר או הנלמד (סלומון, 2000).
תלמידים שהם בעלי ידע קודם בתחום הדעת הרלוונטי ויש להם אוריינות דיגיטלית   �
וניסיון בעבודה עם מחשב מצליחים להפיק תועלת משמעותית מעושר המידע 
שאליו הם נחשפים במהלך שיטוטיהם במערכות ההיפרטקסט. תלמידים שאין להם 
המיומנויות האלה מפתחים דפוסי למידה הדומים לשלטוט תזזיתי בטלוויזיה: הם 
מתפתים לדלג בין צמתים לפני שמיצו נושא או רעיון ומפתחים נטייה לֶקשב בעל טווח 

קצר במיוחד (המר ועשת-אלקלעי, 2006). 
אף על פי שהטכנולוגיה מאפשרת הסתייעות בלמידה, בתי ספר נוטים עדיין להטמיע   �
את החדשנות הטכנולוגית בפדגוגיה המסורתית. כתוצאה מכך נוצרת אי-התאמה בין 
הטכנולוגיה לבין שיטות הלמידה שנוקטים המורים. התוצאה היא שבמקרים רבים 
התקשוב לא רק שאינו מעצים את הלמידה, הוא אף מהווה מכשול למימושה (סולומון, 

2000; המר ועשת, 2006; פורוקוש-ברוך, מיודוסר ונחמיאס, 2012).

מחקרים אמפיריים מחזקים את שנאמר ובמיוחד את הצורך לשתף את המורים בתהליך 
ולהתאים את תוכני הלימוד ושיטת הלימוד לטכנולוגיה ולמאפייני התלמידים על מנת להביא 

למימוש הפוטנציאל של התקשוב להשבחת הלמידה (רוזן, 2009; מופת, 2010;
.(Oakes, 1989: 192-195 ;Tearle, 2003 Kozma, 2008;
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מהמחקרים שאוזכרו בסעיף זה עולה כי:
פוטנציאל התועלת בתקשוב בא לידי ביטוי מרבי כאשר התקשוב משולב בהנחיה   �
אישית של מורה, בהוראה פנים אל פנים ובשינויים בשיטות ההוראה, שיטות ההערכה, 

הכשרת המורים ותנאי ההוראה והלמידה. 
על  לזאת המקובלת  ערך מוסף: התאמת סביבת החינוך  יש  להטמעת התקשוב   �
התלמידים, הסביבה שהם נחשפים אליה בכל שעות היום. השימוש בטכנולוגיה עדכנית 

הוא גם סוג של ידע שהוא עצמו חיוני לבוגרי בתי הספר בעולם העבודה העכשווי.

ם י ג ש י וה נות  י י ר ו א  3 . 3

3.3.1 שידור ציפייה להצלחה

שיפור ההישגים הלימודיים וביסוס אוריינות הם פונקציה של מכלול גורמים: מאפייני 
התלמיד, בית הספר, משפחת התלמיד. חלק ניכר ממאפיינים אלו לא ניתן לשינוי וחלק כן. 
משתנה שהוא במובהק בר-שינוי הוא הציפיות שמשדר בית הספר לתלמיד באשר ליכולתו 

להגיע להישגים.

גורם מרכזי להישגים לימודיים נמוכים ולקושי לביסוס הידע הוא רמת ציפיות נמוכה מצד 
המורים, ההורים והתלמידים עצמם (סבירסקי, 1990). לעומת זאת ציפיות אקדמיות גבוהות 
אך ריאליות, המלּוות בתחושת מסוגלות של התלמיד, מנבאות הצלחה והישגים גבוהים 
 Scheerens, 1990; McEvoy & Welker, 2000; Duncan ;2010 ,שלו (יוסטמן ובוקובזה
Murnane, 2011 &). מורה יכול לכוון את התלמיד לרמת שאיפה מציאותית ומאתגרת 
המתאימה ליכולותיו. רמת שאיפה כזאת תורמת למוטיבציה של התלמיד ולהישגיו הלימודיים 
(Weiner, 1994; Villarie, 2005). הציפייה של צוות המורים והנהלת בית הספר להצלחה 
ולהישגים באה לידי ביטוי בעידוד ללמידת תחומים ומקצועות יוקרתיים וכן בעידודה וגיבושה 
של תחושת מסוגלות עצמית ריאלית לתלמידים ובמעקב רציף אחר התקדמותו של כל תלמיד 
 (Wren & Cotton, 2008) רן וקוטן .(McEvoy & Welker, 2000; Scheerens, 1990)
מסכמים ממצאי מחקרים בעניין שימוש בהערכה לשיפור תהליך הלמידה. אחד המסרים 
החשובים שעלו מן המחקרים הוא שעל המורה להעביר לתלמידיו את המחשבה שכל תלמיד 
יכול להצליח, כמובן במסגרת יכולותיו האישיות. תרומתה של העברת המסר בדבר ציפייה 
להצלחת התלמיד אפקטיבית במיוחד כאשר היא מועברת במקביל ובאופן מתואם על ידי 

.(Hattie, 2009) המורה ועל ידי הוריו של התלמיד

לסיכום: יש בסיס ראייתי מוצק לכך שרמת ציפייה גבוהה אך ריאלית של המורה מן התלמיד 
קשורה להנעתו של התלמיד למאמץ ולהישגים בפועל. הציפייה של צוות המורים והנהלת בית 

 
 

 
 

פוטנציאל התועלת
הגלום בתקשוב בא לידי ביטוי 

מרבי כשהתקשוב משולב בהנחיה 
אישית של מורה, בהוראה פנים אל 
פנים ובשינויים בשיטות ההוראה 

וההערכה, בהכשרת המורים 
ובתנאי ההוראה והלמידה.

הוכח קשר מובהק בין 
הישגי התלמיד ובין 

הציפיות שמשדרים בית 
הספר והמורה והמשוב 
שנותן המורה לתלמיד.
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הספר להצלחה ולהישגים באה לידי ביטוי בעידוד ללמידת תחומים ומקצועות יוקרתיים, 
וגיבושה של תחושת מסוגלות עצמית ריאלית לתלמידים ובמעקב רציף אחר  בעידודה 

התקדמותו של כל תלמיד. 

3.3.2 משוב והערכה-לשם-למידה

הטי (Hattie, 2009) ערך מחקר-על בנושא גורמים הקשורים להישגיהם של תלמידים. במחקרו 
סוכמו יותר מ-800 מחקרי-על שכיסו בסך הכול 52,637 מחקרים. בין המשתנים המשמעותיים 
ביותר בעוצמתם היו הערכתו העצמית של התלמיד, אמינות המורה ומידת הערכתו כסמכות 
מקצועית בעיני התלמידים, איכות ההוראה, ההערכה שנותן המורה והמשוב שהוא נותן. מן 
המחקרים עולה כי המשתנה האחרון שנזכר (המשוב) הוא המשתנה היחיד המשמעותי ביותר 

בכל הקשור להישגי התלמיד. 

על מנת שהמשוב יהיה אפקטיבי עליו לבוא ממורה שהתלמיד תופס כאמין ומוערך מקצועית, 
עליו להינתן בדרך ספציפית לתלמיד, להיות קונקרטי, רציף ועקבי ולהתמקד בפעולות שעל 

.(Hattie, 1999) התלמיד לבצע כדי להשתפר

מחקרים נוספים מחזקים את ממצאי מחקר-העל הזה של הטי. אריקסון מצא כי תרגול 
בתחומי דעת שונים אפקטיבי לתהליכי הלמידה רק כאשר הוא מלווה במשוב קבוע מהמורה 
לתלמיד (Erickson et al., 2006). המשוב חייב להתייחס לתלמיד כפרט ולתמוך בתהליך 
היצירה שלו. משוב כזה עשוי לשפר את תפוקתו של התלמיד (Sadler, 1989). יעדי ההערכה 
חייבים להיות ממוקדים גם בתהליך הלמידה ולא רק בתוצאה הסופית, כלומר לא בהערכה 
מסכמת בלבד (Sammons, Hillman & Mortimore, 1995), אלא בהתאמה ליכולתו, צרכיו 
והתקדמותו של התלמיד הספציפי (למשל Zeidner, 1998; Kanfer et al., 1996), בתכיפות 
 Scheerens, 1990; Black & William, 1998 ;Erickson  מספקת ובעיתוי מתאים (למשל
et.al., 2006). יש לציין כי רק כמחצית מתלמידי ז׳-ט׳ י׳-י״א בארץ מדווחים כי הם מקבלים 

משוב המקדם אותם בתהליך הלמידה (ראמ״ה, 2012 _ חלק ב׳).

על מנת שמשוב יהיה אפקטיבי ויקדם את הישגיו של התלמיד מוצע כי בנוסף לכל האמור 
לעיל הוא יינתן בדרך של הערכה-לשם-למידה. בדרך זו אוספים באופן רצוף ראיות על הלמידה 
באמצעות מגוון כלים, מפרשים אותן, מסיקים מהן לגבי מידת ההשגה העכשווית של יעדי 
ההוראה ונוקטים את הצעדים הנדרשים כדי להמשיך ולהתקדם להשגתם המלאה (בירנבוים, 
2007). הערכה-לשם-למידה ניתנת על ידי המורה לתלמיד לאורך זמן ותוך מתן משוב רצוף 
במהלך הלמידה. המשוב כולל מידע המאפשר לתלמיד להפיק לקחים ולשנות את אופן ביצועיו 
הלימודיים, כך שבמהלך הזמן מיומנויותיו משתפרות וכתוצאה מכך גם הישגיו. הערכה 
זו נושאת אופי של מתן חיזוקים מיידיים וספציפיים, הדגשת ההישגים האינדיווידואליים 
במשימה (לא כאלה המתקבלים כתוצאה מתחרות עם אחרים) ושידור ציפייה שכל תלמיד 

הוכח כי
יחסי הגומלין בין מורה 
לתלמיד ובמיוחד המשוב 

שנותן המורה הם 
המשתנים המשמעותיים 

ביותר מבין אלה המנבאים 
את הישגי התלמיד. 
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 כדי שמשוב יהיה
אפקטיבי עליו לבוא

ממורה שהתלמיד תופס כאמין. על 
המשוב להיות קונקרטי, רציף ועקבי 
ולהתמקד בפעולות שעל התלמיד 

לבצע כדי להשתפר. כן מומלץ 
שהמשוב יהיה חלק מהערכה-לשם-

למידה, שתתבסס על איסוף
נתונים אישיים על
למידת התלמיד.
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יכול להצליח. מתן הערכה-לשם-למידה עשוי להתבצע במגוון דרכים כגון משוב על הכנת 
שיעורי בית, מבחן ודיון בכיתה. המשוב הנלווה להערכה הוא ספציפי, והוא ממוקד בפעולות 

 .(Wren, D. G. & Cotton, 2008) שביצוען יביא להתקדמותו של התלמיד

ממצאי מחקרים מראים שהערכה-לשם-למידה, כאשר היא נעשית באופן המיטבי, מעלה את 
 Black & William, 1998;) הישגי התלמידים במבחנים החיצוניים יותר מהערכה מסכמת
Stiggins, 2005). מעבר לכך היא גם מקדמת מיומנויות חשיבה ופתרון בעיות ומשפרת 
את המוטיבציה ללמידה מעמיקה. אחד ההבדלים הבולטים בין הערכה-לשם-למידה לבין 
הערכה מסכמת הוא החתירה לטיפוח הכוונה עצמית. המשוב הניתן במסגרת הערכה כזאת 
עוזר לתלמיד לזהות בעצמו את הפערים בידע שעליו להשלים, ומשאיר בידיו את האחריות 
לתכנון התיקון הנדרש ולביצועו. המשוב צריך להינתן בסמיכות לביצוע, לכלול הסבר שיבהיר 
 Black & William,) לתלמיד את מהות הבעיה שאובחנה ולעודד התעניינות בחומר הלימוד
1998). ראוי לציין שהרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ״ה) שמה לה למטרה לעסוק 
במדידה בשירות הלמידה (״מדידה והערכה הם אמצעי ולא מטרה, והם אמורים להיות חלק 
מתהליך רציף. ראמ״ה פועלת להטמיע את העיקרון של מדידה בשירות הלמידה, תפיסה 
המדגישה את ההלימה ואת המשוב החוזר הנדרשים בין תוכני הלימוד לסטנדרטים, לשיטות 
ההוראה, ולמדידה.״). הצהרה זו תורגמה למעשים מאז הקמתה של ראמ״ה _ בשילוב של 

הערכה פנימית, הערכה חיצונית ועוד. 

לסיכום:

משתנים שנמצא כי קיים קשר משמעותי בינם ובין הישגי התלמידים הם:   �
הערכתו העצמית של התלמיד, אמינות המורה ומידת הערכתו כסמכות מקצועית 
בעיני התלמידים, איכות ההוראה, ההערכה שנותן המורה, המשוב שנותן המורה. 
מן המחקרים עולה כי המשתנה האחרון שנזכר (המשוב) הוא המשתנה היחיד 

המשמעותי ביותר בכל הקשור להישגי התלמיד. 
יש בסיס אמפירי מוצק לכך שהערכה-לשם-למידה אפקטיבית:  �

- מתבצעת תוך כדי למידה, ולא כהערכה מסכמת  
- מתאימה ליכולתו, צרכיו והתקדמותו של התלמיד   

- ניתנת בתכיפות מספקת, רציפה ועקבית לאורך זמן  
- ניתנת על ידי מורה הנתפס כאמין ומקצועי בעיני התלמיד  

- מקפידה להיות קונקרטית ולהתמקד בפעולות שעל התלמיד לבצע כדי להשתפר  
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אחד ההבדלים
הבולטים בין הערכה-לשם-למידה 
ובין הערכה מסכמת הוא שהמשוב 

הניתן באמצעות הערכה-לשם-למידה 
מעודד את התלמיד לזהות את פערי 

הידע שעליו
להשלים, ומסייע לו לתכנן את 

התיקון הנדרש ולבצעו.

hayozma
Underline

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama
hayozma
Underline

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/4527DA5C-2AFF-4DB4-A887-E080D88C8721/168617/Medida_Beller_heb_2013.doc
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3.3.3 מבחנים סטנדרטיים

בחינות סטנדרטיות מועברות לתלמידים בשכבות גיל מסוימות בכלל בתי הספר. חלק 
מהבחינות הן ארציות וחלק בינלאומיות. בחינות סטנדרטיות ידועות הן: פיז"ה (PISA), טימס 
(TIMMS), (פירלס PIRLS), המיצ״ב, וכן בחינות הבגרות (גם אם אינן מכוילות) (צוקרמן, 2012).

הדעות על המבחנים הסטנדרטיים וריבוי הבחינות חלוקות. מבחנים אלו עשויים אמנם לסייע 
בהתמודדות עם המגמה לאחריותיות, מפני שהם מטילים את האחריות על השקעת המשאבים 
ותוצאותיה על גורמי חינוך ברמות השונות. יש חשיבות רבה לשימוש בתוצאות מבחנים אלו 
גם לשם השוואות מקומיות, ארציות ובינלאומיות _ לצורך תקצוב, חלוקת משאבים והפקת 

לקחים (צוקרמן, 2012).

לצד היתרונות יש לבחינות הסטנדרטיות חסרונות בלתי מבוטלים, שעלולים להתלוות 
למבחנים עקב שימוש שאינו מיטבי. הערכות הנשענות על נתוני המבחנים הסטנדרטיים 
אינן מספקות את המידע הנדרש לעיצוב תהליך הלמידה השוטף. מעבר לכך יש להערכות 
כאלה גם השפעות שליליות ובמיוחד צמצום היקפה של תכנית הלימודים הנלמדת בפועל, 
כתוצאה מהתמקדות בחומר הבחינה, תיוג התלמידים לפי ציוניהם ופגיעה במוטיבציה שלהם 
ושל המורים להעמיק את הלמידה. ההתמקדות בציונים פוגעת לעתים גם בטוהר הבחינות 

.(Crooks, 2006)

במחקר-על של אלכסנדר וחובריו (Alexander et al., 2012) נמצאה הסכמה רחבה בין 
קבוצות המיקוד ונמצא גם ביסוס מחקרי אמפירי מוצק לכך שהמבחנים הסטנדרטיים 
הלאומיים מגבילים את אפשרויות הלמידה של הילדים, ונכשלים פעמים רבות באספקת 
מידע מהימן על התלמיד כפרט, על בתי הספר ועל המגזר והמערכת כמכלול. מבחנים אלה 
מביאים, לטענת המחקר, להתמקדות יתר בַּנושאים הנמדדים על חשבון נושאי לימוד אחרים, 
הם מלווים בחרדת בחינות, ואפילו היעד המוצהר שלהם _ העלאת הסטנדרטים של ההישגים 
הלימודיים _ עלול להיפגע בפועל כתוצאה מהפעלת-היתר שלהם. מבחינה מחקרית, לפי הדוח, 
המבחנים הסטנדרטיים אינם מספיק מהימנים,  כלומר אינם מדויקים בתוצאותיהם ואינם 
מספיק תקפים, מפני שאינם מודדים את מה שבאמת חשוב. (סיבה אחת לחוסר התקפות היא 
שהמדידה כוללת רק חלק קטן ממה שהיתה אמורה למדוד: ההישגים הלימודיים). הדוח מציין 
כי הערכה והפקה שיטתית של נתונים הן חשובות, ויש לבנותן מחדש באופן שיתמוך בתהליך 
הלמידה, יקיף את מרב הנושאים הנלמדים וישרת את התלמיד, את המורה ואת התקדמות 
 Alexander & Harrgreaves, 2007; Alexander & Armstrong, 2010;) בית הספר כולו

.(Alexander et al., 2012

 Harlem) מחקרים נוספים העלו ממצאים דומים, לרבות אפקט שלילי על המוטיבציה ללמוד
Crick, 2003 &), לחץ ופגיעה ביצירתיות (Hilton, 2006). מחקרים אחרים מצביעים 

מבחנים סטנדרטיים 
חיוניים להשוואות 
מקומיות, ארציות 

ובינלאומיות – לצורך 
תקצוב, חלוקת משאבים 

והפקת לקחים.
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על מגבלות בכל הקשור למוטיבציה, התאמה ליכולותיו הספציפיות של התלמיד וקידומו 
.(Shahlberg, 2011; Black & William, 2006; Stiggins, 2005) להישגים

מבחנים סטנדרטיים בעלי השפעה רבה במיוחד הם בחינות הבגרות. בארץ נבדקה אפשרות 
להערכה חלופית לבחינות הבגרות, שתתבסס על שיקול הדעת של צוות בית הספר שבו לומד 
התלמיד _ ״פרויקט בגרות 2000״. במסגרת הפרויקט נבדקה סוגיית בחינות הבגרות לאור 
המלצות ועדת בן-פרץ (1994). מטרת הפרויקט היתה לבחון דרכים להסמכת בתי ספר על-

יסודיים להערכת הישגים ומתן ציונים שיהיו שווי ערך לאלה של בחינות הבגרות החיצוניות. 
במילים אחרות, הערכת התלמיד תבוסס על שקלול ההערכה הפנימית של בית הספר ובחינות 
הבגרות החיצוניות. במתכונת ניסיונית שהתקיימה בין השנים 1995 ל-2000 נבחרו 22 בתי 
ספר תיכוניים מרקע כלכלי חברתי מגוון. ליוותה את הפרויקט ועדה מלווה משותפת למשרד 
החינוך ולוועד ראשי האוניברסיטאות. בין מסקנות הוועדה: במקצועות הניסוי ניכרו הישגים 
בתחומים של תפקודי חשיבה גבוהים בצד הישגים בתחומי ידע והבנה. גברה המוטיבציה של 
התלמידים והמורים, והניסוי תרם להשבחת ההוראה במקצועות שבהם הוא הופעל. יחד עם 
זאת הוטל עומס רב על המורים וגם על התלמידים (צוקרמן, 2012). דיון נרחב בסוגיות אלה 
נמצא בפרסום קודם של היזמה, ״קווים מנחים לרענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל״ 
(יוסטמן, מ׳ ובוקובזה ג׳, 2010) שבו דנה ועדת המומחים במבחנים השונים הנוהגים בארץ 

ובאיזונים רצויים ואפשריים בין סוגים שונים של משוב והערכה. 

לסיכום סעיף זה: נראה כי יש בסיס ראשוני של מידע הממחיש כי לצד יתרונותיהם 
של מבחנים סטנדרטיים יש גם חסרונות שונים ובהם בעיות תוקף וכן בעיות הנובעות 
מפרשנות ושימוש לא ראויים או לא נכונים בתוצאות, למשל צמצומים בתכנית הלימודים 
הנלמדת בפועל כתוצאה מהתמקדות בחומר הבחינה, תיוג תלמידים לפי ציוניהם ופגיעה 
במוטיבציה שלהם ושל המורים להעמיק את הלמידה. הסכנה המרכזית בחסרונות אלה 

באה לידי ביטוי כאשר לא מתבצעת במקביל הערכה מיטבית לשם למידה.

3.3.4 שיתוף הורים ומשוב הדדי20

מחקרים מעידים על כך שהשפעת הבית על התפתחותם של ילדים בכלל והסתגלותם לבית 
הספר בפרט היא רבה ולעתים גם קריטית. השפעה זו באה לידי ביטוי בין השאר ביכולות 
החברתיות, בשפה, בעמדות, בתפיסת העצמי (Alexander & Armstrong, 2010). מהמחקרים 
עולה כי דפוס הורות ״חם ומציב גבולות״, הכולל מידה רבה של תמיכה יחד עם דרישות 
להתנהגות בוגרת, ציות לגבולות תוך נכונות לשמוע את הילד והסברת הרציונל העומד בבסיס 
הדרישות והגבולות _ קשור להסתגלות חיובית לבית הספר בתחום הלימודי, הרגשי והחברתי 

ראו גם גרינבאום ופריד, 2011.   20

מחקרים מעידים
על כך שדפוס הורות "חם 

ומציב גבולות" קשור 
להסתגלות חיובית לבית 
הספר בתחום הלימודי, 

הרגשי והחברתי.

 
 
 

 
 
 
 

לצד יתרונותיהם נמצא כי
מבחנים סטנדרטיים עלולים

לגרום התמקדות יתר בנושאים 
הנמדדים, על חשבון נושאי לימוד 
אחרים. הם גם מלווים בחרדת 

בחינות, והפעלת יתר שלהם
עלולה לפגוע אפילו ביעד של

שיפור ההישגים.
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http://education.academy.ac.il/Admin/Data/Publications/School-Parents-Relations-Report-Final1.pdf
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(שרף ומייזלס, 2005). כן נמצא כי הגברת מידת ההשקעה של הורים בטיפוח יכולותיהם של 

.(NRC, 2012) ילדיהם קשורה סטטיסטית להצלחה העתידית של הילדים בשוק העבודה

לאור חשיבותה של השפעת הבית על התפתחות הילדים עולה השאלה מה אמור בית הספר 
לעשות כדי להסתייע בהורים לקידום ילדיהם (Alexander & Armstrong, 2010). השאלה 
העומדת על הפרק אינה אם יש צורך בקשר חיובי בית-בית ספר אלא כיצד ליצור את הקשר 
הזה באופן מיטבי (Hattie, 2009; Mapp ,2003). להלן מספר עקרונות מנחים, הנשענים על 

בסיס אמפירי מוצק, לגיבוש הקשרים שבין בית הספר לבין הורי התלמידים:

שיפור הדימוי השלילי ההדדי של מורים והורים, על ידי הבהרת המושגים 'שותפות' ו'קשר' 
באופן המקובל על המורים וההורים כאחד, שיפור מיומנותם של המורים בניהול הקשר עם 

 .(Mapp, 2003) ההורים

גיבוש ציפיות תואמות להורים ולבית הספר: 1) ציפייה להצלחה ולהישגים 2) ציפייה להשקעה 
בחובות הלימודיות (Hattie, 2009). על חשיבות גיבושן של ציפיות תואמות כאמור מעידים, 
בין השאר, מחקרים כמותיים ואיכותניים המצביעים על כך שילדי מהגרים נמצאים בסיכון 

.(Mapp, 2003) בגלל מסרים מנוגדים בבית ובבית הספר

פיתוח של מגוון ערוצי תקשורת עם ההורים: פגישות אישיות תקופתיות של המורה עם ההורה 
לתכנון שיתוף הפעולה לטובת הילד, מפגשים של המורה עם קבוצות הורים, פגישות יזומות 
של מורה עם הורה לליבון בעיה ספציפית, שיתוף הורים בנעשה בבית הספר בכלל ושיתופם 

 (James & Pollard, 2010; Mayall, 2010) בתכניות פעולה בפרט

טיפוח הקשרים בין בית הספר לבין הקהילה שבה הוא ממוקם, תוך הכרת צורכי הקהילה 
וסיוע של בית הספר והתלמידים במימוש צרכים אלו (סרג׳יובאני, 2002).

דרכים שניתן לשקול לשיתופם של גורמים בקהילה הן:

מעורבות סבילה: גורמים בקהילה מקבלים דיווח מבית הספר.  �
מתן שירותים וקבלתם: למשל, גורמים בקהילה מסייעים בהכנת כיבוד, בהסעות,   �
בליווי טיולים, ומקבלים מבית הספר סיוע בהתגייסות בית הספר לאירועים בקהילה.

גורמים בקהילה משתתפים בפעילויות שנערכות בבית הספר  פעילה:  מעורבות   �
ומתנדבים בהן.

מעורבות בגיבוש מדיניות: גורמים בקהילה מעורבים בניהול המוסד החינוכי. הם   �
שותפים לדיונים בנושאים כגון משמעת, שיקולים חינוכיים, תכנון מערך החינוך 
 Epstein, Coates, Salinas, Sanders &) הבלתי פורמלי והעשרת תכנית הלימודים

.(Simon, 1997
לפי ממצאי מחקרים יש בישראל פוטנציאל לא מבוטל לשיתוף ההורים. כ-70% מהמורים 
בבתי הספר היסודיים, וכ-50% מחטיבות הביניים מדווחים על יחסים טובים בין בית 
הספר לבין ההורים (ראמ״ה, 2012 _ חלק ב׳). בסקר בינלאומי של כיתות ו׳-י׳ נמצא ש-94% 

הסתייעות יעילה
בהורים לקידום ילדיהם 

חייבת להתבסס על גיבוש 
ציפיות משותפות, פיתוח 
ערוצי תקשורת משותפים 

וטיפוח של קשרי בית 
הספר עם הקהילה.
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מהתלמידים גילאי 11, 13 ו-15 מסכימים או מסכימים בהחלט שהוריהם מעודדים אותם 
להצליח בבית הספר. בפרמטר זה של הסקר מוקמה ישראל במקום החמישי מתוך 28 מדינות. 
כמו כן נמצאה בישראל נכונות גבוהה של הורים להגיע לבית הספר _ 86.4% הביעו נכונות 
כזאת, ובפרמטר זה ישראל מדורגת במקום השלישי בין המדינות. גם נכונות ההורים לסייע 
לתלמידים כאשר יש להם בעיות בבית הספר גבוהה. 90.8% מן ההורים הביעו נכונות כזאת, 

נתון שמדרג את ישראל במקום השישי בפרמטר זה (הראל וחוב', 2002).

לסיכום:

יש בסיס אמפירי מוצק לטענה שהשפעת ההורים על הילדים קריטית ובאה לידי   �
ביטוי בין השאר ביכולות החברתיות של הילדים, בשפתם, בעמדותיהם, בתפיסת 
העצמי שלהם, בהסתגלותם החיובית לבית הספר בתחום הלימודי ובהישגיהם 

כבוגרים.
פעולות שהגברתן עשויה לתרום לשיפור הקשר בין ההורים לבית הספר הן: פיתוח   �
מגוון ערוצי תקשורת לרבות מפגשים עם קבוצות הורים ועם הורים ספציפיים 
ושיתופם בתכניות בית הספר, תכניות ופעילויות משותפות להורים ולילדים 
לחיזוק הקשר הורה-ילד ולהעצמת שני הצדדים (ראו גם התייחסות מיוחדת 

לשיתוף הורים ממעמד כלכלי-חברתי נמוך בסעיף הבא).
בישראל קיימת נכונות רבה של הורים לסייע לילדיהם בתחום הלימודים.  �

ת ו י ו נ מ ד ז ן ה ו י ו ו ש  3 . 4

3.4.1 שיפור סיכוייהם של ילדים שהוריהם ממעמד כלכלי-
חברתי נמוך 

סיכום ממצאי מחקרים מצביע על מספר דרכים אפקטיביות להתמודדות עם אי-השוויון בין 
ילדים ממעמד כלכלי-חברתי נמוך לאלה ממעמד כלכלי-חברתי גבוה מבחינת ההזדמנויות 

לחינוך ראוי שיביא להישגים: 

שיתוף הפעולה עם ההורים: הורים מתרבויות שונות נתקלים בחסמים בקשריהם עם   �
המערכת החינוכית כתוצאה מהבדלי שפה, הבדלים בציפיות והבדלים תרבותיים לגבי 
הקשר הרצוי בין הבית למסגרת החינוכית. מחקר מראה שפעמים רבות השיתוף אינו 
אמיתי. המחנכים סבורים שהורים לילדים מתרבויות מיעוט אינם מתעניינים בחינוך 
ילדיהם, אולם כששואלים את ההורים, מסתבר שהם מבינים את חשיבות החינוך 
ורוצים בהצלחת ילדיהם. חיזוק מעורבות הורים דורש אמון במסגרת החינוכית, 
 Mapp, 2003;) תקשורת, משוב, הערכה לפעילות ההורים וחיבורם לקהילת בית הספר

נכונות ההורים
בישראל לסייע לילדיהם 

בהתמודדות עם 
משימותיהם הלימודיות 
גבוהה יחסית למדינות 

אחרות.

הורים מתרבויות
שונות נתקלים בחסמים 

בקשריהם עם
מערכת החינוך. הבדלי שפה, 
הבדלי ציפיות והבדלי תרבות 

גורמים לפערים בתפיסת
הקשר הרצוי בין הבית

למסגרת החינוכית.
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Alexander & Armstrong, 2010). מבדיקת מאפיינים של בתי ספר המצליחים 
לקדם את הישגיהם של כלל התלמידים, לרבות אלה שמוצאם ממשפחות המשתייכות 
למעמד כלכלי-חברתי נמוך, עולה כי המאפיין העיקרי של בתי הספר הללו הוא 
התחייבות מראש של הורי התלמידים להסכים לבדוק את שיעורי הבית של ילדיהם, 
לדווח על היעדרויות ולשתף פעולה בעניין בעיות התנהגות של הילדים. מבחינה 
מתודולוגית ניתן להניח כי דרישות אלו של בתי הספר מביאות לכך שמלכתחילה לא 
מגיעים אליהם תלמידים ממשפחות רב-בעייתיות, ומכאן שהיכולת להסיק מממצאים 
אלו לגבי ילדים ממשפחות כאלה היא נמוכה (Duncan & Murnane, 2011). אחת 
הבעיות המרכזיות בחיזוק מעורבות ההורים בני המעמד הנמוך היא יכולתם הדלה, 
יחסית להורים ממעמד בינוני, להבטיח את ניצול משאביהם של המורים לטובת 
ילדיהם. מחקר של ויינינגר ולרו (Weininger & Lareau, 2003) עסק בהבדלים 
חברתיים בין מעמדות בארצות הברית ובאופן שבו באות לידי ביטוי השפעות ההורים 
על ילדיהם בעת שהותם בבית הספר ובשעות הפנאי. ממצאי המחקר מצביעים על 
הבדלים משמעותיים בין המעמדות מבחינת האינטראקציה שלהם עם המורים. נמצא 
כי הורים ממעמד הביניים גילו נטייה לבחון באופן ביקורתי את הערכת המורה את 
ילדם, נטייה להעריך את המורה עצמו, יכולותיו והתנהגותו וכן נטייה לבקש מהמורה 
יותר השקעת זמן בילדם על בסיס אינדיווידואלי. כל אלה הביאו לכך שהורים ממעמד 
הביניים גילו יכולת להשפיע על המורים ולהביאם לכך שיסייעו לילדיהם במגמה 
לקדם את הישגיהם. הורים ממעמד נמוך, לעומת זאת, לא הצליחו לקבל מהמורים 
את המשאבים שהצליחו לקבל ההורים מהמעמד הבינוני. ההצעה של החוקרים לאור 
האמור היא להביא בחשבון את הממצאים האלה בעת שבונים תכניות לשיתופם של 
ההורים בחינוך ילדיהם. פתרון אפשרי שמציגים החוקרים הוא להציע להורים ממעמד 
כלכלי-חברתי נמוך הכוונה והכשרה מיוחדות. הם עשויים להפיק מהן הרבה, וכך 

.(Weininger & Lareau, 2003) לסייע למורים באופן יעיל בקידום ילדיהם
התמקדות בבתי הספר היסודיים: בתי ספר שמצליחים לחולל שינוי ולעבור ממצב   �
של חוסר הצלחה למצב של התמודדות אפקטיבית. נמצא שבבתי ספר המשרתים 
אוכלוסיות דלות-אמצעים, הסיכויים לשיפור ברמת בית הספר היסודי גדולים מאשר 
ברמת חטיבות הביניים והחטיבות העל-יסודיות. סיבה אפשרית לכך היא קושי בהשגת 
 Duncan) הסכמתם של התלמידים הבוגרים יותר להשתתף בתכנית השינוי ולסייע לה
Murnane, 2011 &). ניסיון במספר בתי ספר המשרתים אוכלוסייה במצוקה הראה 
כי לעתים פיצול בית ספר לשני בתי ספר נפרדים והפעלת תכנית התערבות לשינוי בכל 

.(Duncan & Murnane, 2011) אחד מהם בנפרד יכול לסייע בהשגת השינוי
השקעת משאבים מיוחדים בילדים הנזקקים: נמצא כי מערכות החינוך הטובות   �
בעולם מוודאות שהמשאבים והמימון יגיעו לתלמידים הזקוקים להם מכול. מדובר 

מתברר
שבתי ספר המצליחים

לקדם את הישגי כלל התלמידים, 
לרבות אלה שמוצאם ממעמד 
כלכלי-חברתי נמוך, דורשים 
מראש התחייבות של ההורים 
לסייע באופן פעיל למורים 

בקידום ילדם.

בתנאים מסוימים,
הורים ממעמד כלכלי-חברתי 
נמוך מפיקים הרבה מהכוונה 
והכשרה מיוחדות, המאפשרות 

להם לסייע למורים באופן 
יעיל בקידום הילדים.
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למשל בשעות השלמה לתלמידים מתקשים, בתכנית שיקום קריאה לנזקקים לכך 
 Barber) ובמשאבים נוספים לבתי ספר שיש בהם ריכוז של תלמידים חסרי-אמצעים
Mourshed, 2007 &). בהקשר זה יש לציין את השעות הפרטניות שהמורים נותנים 
לתלמידים במסגרת 'אופק חדש'. במחקר איכותני על רפורמת 'אופק חדש' נמצא 
כי בשעות הפרטניות, הניתנות לקבוצות של עד חמישה תלמידים, טמון פוטנציאל 
משמעותי להגברת המחויבות האישית של התלמידים ולהתאמת שיטת הלימוד 
לצורכיהם הרגשיים, החברתיים והקוגניטיביים, וכפועל יוצא _ גם לקידום הישגיהם. 
עם זאת נמצא כי בשלב זה ניתנות השעות הפרטניות בעיקר לתלמידים בינוניים-

מתקשים ולא לשכבת המתקשים ביותר, שרבים מהם באים כאמור לעיל ממשפחות 
מעוטות-אמצעים ( רז, רטנר ואסנת, 2012).

התמקדות בילדות המוקדמת: ממצאי מחקרים מראים כי התערבויות המתמקדות   �
בילדים נזקקים עם הגיעם לבית הספר עדיפות על אלה שנעשות בקרב הילדים 
הבוגרים יותר. לאחר שהבעיות כבר נוצרו, עדיף לעסוק יותר במניעה ופחות בשיקום 
(Duncan & Murnane, 2011). ממצאים מוכיחים שיש חשיבות לא רק בהתמקדות 
בגיל הרך אלא גם בפעולות שיבטיחו המשכיות ורצף בין המערכת בגיל הרך ובין 

.(Alexander & Armstrong, 2010) מערכות ההמשך
סביבה בטוחה: יש ממצאים ברורים שמהם עולה כי לקידום הישגיהם של כלל   �
התלמידים נדרשת סביבה בטוחה, שבה מורים וילדים מתייחסים זה אל זה בכבוד 

.(Duncan & Murnane, 2011)
שינוי תנאי הסביבה: היו מחקרים שעסקו בשינוי הסביבה שממנה הגיעו ילדים   �
נחשלים. הממצאים אינם מעודדים. החוקרים אינם רואים הזדמנויות רבות לשינוי 
בהיבט זה. ניסיון שנעשה בכיוון אחר היה העברת חלק מהמשפחות משכונות מגוריהן, 
שבהן חיה אוכלוסייה ממעמד כלכלי-חברתי נמוך, לשכונות אמידות יותר. ההעברה 
נעשתה על סמך הגרלה שנערכה בין כלל המעוניינים במעבר. אין ממצאים מתועדים 
 Duncan &) התומכים בכך שמהלך כזה יכול לשפר באופן ברור את הישגי התלמידים

.(Murnane, 2011
סיוע למשפחת התלמיד: נערכו מספר תכניות לסיוע כלכלי נדיב למשפחות במצוקה.   �
הממצאים מצביעים על כך שתכניות מסוג זה עשויות להיות אפקטיביות ולהביא 

.(Duncan & Murnane, 2011) לשיפור משמעותי בהישגי התלמידים
ציפיות גבוהות ומשוב: יש בסיס ידע שממנו עולה כי ציפיות גבוהות מתלמידים,   �
הערכת תלמידים בתדירות מספקת, זמן רב של הנחיה אישית של המורה לתלמיד 
 Duncan) ומשוב מהיר ותכוף עשויים לקדם במידה ניכרת ילדים בני משפחות מצוקה

.(& Murnane, 2011

 
 

 
 
 
 
 

התערבויות
המתמקדות בילדים נזקקים 
עם הגיעם לבית הספר ועוד 

קודם לכן יעילות יותר מאלה 
שנעשות בקרב ילדים

בוגרים יותר.
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עידוד מורים ללמד תלמידים ממשפחות מרקע חברתי-כלכלי נמוך: מחקרים שונים   �
על הישגי התלמידים. מסקירת  והמורה  בודקים את השפעת מאפייני ההוראה 
מחקרים אלו (נבון ושביט, 2012) עולה כי מערכת החינוך עשויה לצמצם, בתנאים 
מסוימים, את אי-השוויון הנובע ממשתני רקע משפחתי, אם תזהה מורים יעילים 
ותצליח להפנות אותם לריכוזי אוכלוסייה ולבתי ספר המשרתים אוכלוסייה מעוטת- 
אמצעים (הפניה שתותנה בין השאר במשך הזמן שבו ישרתו המורים את האוכלוסייה 
לזו שהם מוכיחים לגבי  מעוטת-האמצעים, בכך שיעילות עבודתם תהיה דומה 
אוכלוסייה מבוססת, ובתוספת לשכרם). כן צריך להביא בחשבון בעיות מתודולוגיות 
שונות הכרוכות במחקרים אלה, ובמיוחד הקושי לבקרה יעילה על כלל המשתנים 
 Buddin & Zamarro,) הרלוונטיים וגם היעדר אפשרות להוכיח השפעה סיבתית

.(2009; Hanushek, 2011

לסיכום: ידע אמפירי, חלקי עדיין, מצביע על דרכים העשויות להיות יעילות להתמודדות 
עם בעיית אי-השוויון בהזדמנויות בחינוך: 

דגש על קידום ילדים בגיל הרך21  �
סיוע מיוחד לתלמידים משכבות מצוקה, לרבות הנחיה אישית, ציפיות גבוהות   �

ומשוב תכוף
שעות השלמה ושעות פרטניות במסגרת של קבוצות קטנות   �

תכנית שיקום קריאה לנזקקים לכך  �
דגש על שיתוף פעולה של המורים עם ההורים. על שיתוף הפעולה להביא   �
בחשבון את הקושי ביכולתם של הורים ממעמד נמוך לגייס תשומת לב ומשאבים 
מהמורים לילדיהם. כן צריך שיתוף פעולה כזה להכשיר את ההורים לפיקוח על 

תהליך הלימוד ולמעורבות פרודוקטיבית שלהם. 
סיוע מיוחד לבתי ספר המשרתים אוכלוסיות במצוקה והתמקדות בעיקר בבתי   �

ספר יסודיים 
סיוע כלכלי למשפחות התלמידים   �

פעולות ליצירת סביבה בטוחה   �
עידוד מורים ללמד תלמידים ממשפחות מרקע חברתי-כלכלי נמוך, וללמד בבתי   �

ספר המשרתים תלמידים אלה
פעולות להשגת רצף בין מערכת החינוך בגיל הרך לבין מערכות ההמשך   �

ראוי לציין שמשרד החינוך הרחיב לאחרונה את חוק חינוך חובה לבני 4-3, לפי המלצות ועדת טרכטנברג.   21

ציפיות גבוהות
מתלמידים, הערכת

תלמידים בתדירות מספקת, 
זמן רב של הנחיה אישית של 
המורה לתלמיד ומשוב מהיר 
ותכוף מקדמים במידה ניכרת 

ילדים ממשפחות מצוקה.
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בין המינים במערכת החינוך 3.4.2 קידום שוויון הזדמנויות 

כפי שפורט בפרק 2, חלו שינויים בסדר היום הציבורי בנושא מגדר, והדרישה לשוויון זכויות 
בין המינים בכל התחומים היא כיום נורמה הצהרתית, שמימושה בפועל בכלל ובמערכת 
החינוך בפרט הוא איטי והדרגתי. מחקרים בחו״ל ובארץ הצביעו על סדרת הטיות אפשריות 
על בסיס מגדרי, ועל אפשרויות הטיפול בהן על מנת לקדם שוויון בין נשים לגברים (לוטן, 

 .(2005

פעולות שעשויות לקדם שוויון בין המינים (לוטן, 2005):

בדיקה ותיקון של תכניות לימוד ושל מידת אי-השוויון שהן משקפות   �
פעולות לשינוי מסגרות חינוך המפרידות בין המינים, במוצהר או שלא במתכוון   �

טיפול בנטיית מורים לעסוק באופן מפלה במיניות כנושא   �
פעולות לשינוי ההרכב המגדרי הלא-פורפורציונלי במערכת החינוך ויחסי הסמכויות בה   �
התמודדות עם יחס שונה של המורה לבנים ולבנות, בעיקר בעניין הקצאת זמן לדיבור,   �

אופן ההיזון החוזר, אופן ניהול הדיאלוג, מאפייני הצבת המטרות ההישגיות 
טיפול בפערים בהופעת דמויות גברים ונשים בספרי לימוד, בדיקה ותיקון של מאפייני   �

הדמויות המופיעות בהם
הכשרת מורים להתנהגות שאינה מּוֵטית מגדרית  �

וחופש בחירה לתלמיד 3.4.3 דיפרנציאליות ברמת הלימוד 

בסעיפים אחרים דנו בצורך בהערכה אישית לשם למידה לכל תלמיד ובחשיבותה של 
הערכה כזאת. העיקרון המנחה בסוג זה של הערכה הוא התייחסות לשונה כאל ערך, תוך 
התחשבות בתלמיד, יכולתו וצרכיו (ברנדס, 2003). לפי מקורות שונים, דיפרנציאליות ברמת 
הלימוד עשויה לתרום לפיתוח של התלמיד ולהנעתו להישגים. הטיפול הסטנדרטי בשונות 
בין התלמידים לא תמיד הוכיח את עצמו, והמסקנה היא שיש להתאים את רמת הלימוד 
ליכולתו של התלמיד (בנג׳ו, 2009). במקביל לדיפרנציאליות ברמת הלימוד יש גם להרחיב את 
אפשרויות הבחירה האישית של תכנית הלימודים תוך התחשבות בגילו של הילד ובכושר שלו 
 Tryack, 1974 ;2012 ,לקבל בעצמו החלטות הנוגעות לעתידו (מייזלס, 2012; אבישי ורוטנברג

.(;Payne, 2002

בעיית ההתאמה של רמת הלימוד לתלמיד אקוטית כשמדובר באוכלוסיות הקיצון: התלמידים 
המתקשים, רבים מהם משתייכים לאוכלוסייה חלשה מבחינה כלכלית-חברתית, ותלמידים 

 
 

על מנת לקדם שוויון בין
נשים לגברים יש לערוך בדיקה 
של תכניות לימוד ותיקון של 

אי-השוויון המשתקף בהן, להפחית 
נטייה של מורים לעסוק באופן 

מפלה במיניות כנושא ולבער את 
הנטייה להתייחס באופן שונה 

לבנים ולבנות.
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מצטיינים ומחוננים.22 לקבוצה הראשונה ולצורך לחזקה מבלי לוותר על הציפייה להישגים 

התייחסנו בסעיפים קודמים. בעניין התלמידים המחוננים והמצטיינים נפרט להלן.

ממחקרים עולה כי תלמידים מצטיינים בכיתות אינטגרטיביות מגיעים להישגים קוגניטיביים 
נמוכים מאלה שיכלו להגיע אליהם אילו למדו בכיתות הומוגניות של תלמידים כמותם (אילון 
וחוב', Tyack, 1974 ;2007). מממצאי מחקרים בארץ עולה כי מן הראוי לבדוק פיתוח של 
יותר מסגרות מיוחדות המתאימות לתלמידים מצטיינים, ולמחוננים במיוחד. רמת ההישגים 
של התלמידים המצטיינים בארץ נמוכה מרמת התלמידים המצטיינים ב-24 מתוך 25 המדינות 
המפותחות. הישגי התלמידים המתקשים נמוכים מאלה של התלמידים המתקשים בכל 25 
המדינות האחרות (בן-דוד, 2011). מחקר ישראלי בדק אם להתערבות לטיפוח מצוינות בגיל 
ההתבגרות יש השלכות על התפתחות המשתתפים. המחקר נערך 25 שנים לאחר סיום תכנית 
שהתמקדה בנערים משכונות מצוקה בעלי הישגים לימודיים גבוהים, שבמסגרתה קיבלו 
הילדים שיעורי העשרה ופיתוח קוגניטיבי וכן הדרכה בסוגיות הנוגעות למתבגרים. הממצאים 
הראו כי בהשוואה למי שלא השתתף בזמנו בתכנית, היה בקרב המשתתפים שיעור גבוה יותר 
של בעלי השכלה אוניברסיטאית, והיתה בהם אמונה חזקה יותר ביכולתם להתמודד עם חומר 
לימודי. עוד סבורים החוקרים כי מה שסייע להצלחת התכנית היה קבוצת עמיתים תומכת, 
מגוון גדול של אפשרויות לימוד שענו על שאיפות התלמידים, פיתוח חשיבה ביקורתית וקשר 

אינטנסיבי של התלמידים עם המורים (ישראלאשוילי, 2008).

ממצאי מחקרים העוסקים באוכלוסייה הספציפית של בעלי הישגים גבוהים _ ילדים מחוננים 
_ לא מצביעים על מתאם בין רמת האינטליגנציה שלהם לבין הסתגלות. יחד עם זאת נראה 

כי אי-הכרה ביכולותיהם המיוחדות של הילדים המחוננים וציפייה שיתפקדו ככל הילדים 
שאינם מחוננים עלולות להזיק להם. צרכים חברתיים ורגשיים של ילדים מחוננים אינם שונים 
מאלה של ילדים אחרים. ההבדלים העיקריים בינם לבין בני גילם הם התפתחות קוגניטיבית 
מוקדמת, פרפקציוניזם, רגישות רבה, אינטנסיביות בעוצמת התגובות. לעתים קרובות יש 
לילדים מחוננים יכולת לחוות באינטנסיביות רבה את מורכבות התופעות שהם נחשפים 
אליהן, והיכולת הזאת יוצרת בהם לא פעם תגובות רגשיות חזקות והתלהבות יתר. זאת ועוד: 
פער בין מהירות המחשבה של ילדים אלו לבין היכולת לבטא אותה עלול להיתפס בטעות אצל 
המורים כליקוי למידה. כל אלה דורשים התייחסות מיוחדת (קשטכר, ח״ת). הוראת ילדים 

מחוננים אף דורשת ממוריהם להתמודד עם אתגרים מיוחדים כגון: 

צורך של המורה לעמוד בציפיות גבוהות מצד בית הספר, ההנהלה, מורים עמיתים,   �
הורי התלמידים והתלמידים.

חרדה של המורה מהיחשפות לטעויות או מאי-ידיעה בעת העברת שיעור לילדים   �
שידיעותיהם עשויות לעלות על אלה שלו.

בנושא זה ראו גם דוח מיום עיון שערכה היזמה בנושא התמודדות עם שונויות בין תלמידים במערכת החינוך    22

הישראלית. את הדוח ניתן לקרוא באתר היזמה, מדור פרסומים.

בעיית ההתאמה
של רמת הלימוד ושיטות 
ההוראה לתלמיד חריפה 

במיוחד כשמדובר 
באוכלוסיות הקיצון: 
התלמידים החלשים

ולעומתם המצטיינים 
והמחוננים. 

ההבדלים העיקריים בין 
ילדים מחוננים לבין בני גילם 
הם התפתחות קוגניטיבית 
מוקדמת, פרפקציוניזם, 

רגישות רבה, אינטנסיביות 
בעוצמת התגובות.

hayozma
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פערי ידע גדולים של תלמיד מחונן שהשקיע את כל מאמציו בקידום ידע בתחום   �
ספציפי של עניין ויכולת תוך הזנחת תחומים אחרים.

נטייה של תלמידים מחוננים להביע ספקנות, ביקורת ולעתים אף זלזול והתנשאות על   �
דברי המורה ודברי תלמידים אחרים.

פער בין אינטליגנציה קוגניטיבית לרגשית. הנטייה להסתמך על יכולת קוגניטיבית   �
על חשבון השקעת מאמץ בפיתוח יכולת רגשית עלולה ליצור קושי בהתמודדות עם 
סיטואציות שונות של אינטראקציה עם אנשים ומצבי חיים (דים וביתן, ח״ת). על מנת 
לטפח את המצטיינים ובמיוחד את המחוננים נדרשים גיבוש מדיניות, הגדרת יעדים, 
הקצאת משאבים, הגדרת אוכלוסיות, פיתוח דרכי איתור, פיתוח תכניות לימודים, 
הכשרה ופיתוח של מורים, פיתוח של דרכי הערכה, ליווי והטמעה ולבסוף _ שיתוף 
הורים (זורמן וחוב', 2004 ; אילון וחוב', 2007). ראוי לציין כי פעולות רבות כבר נעשות 

בתחום זה.23

לסיכום: מידע אמפירי, חלקי עדיין, מצביע על כך ש-

דיפרנציאליות ברמת הלימוד עשויה לתרום לפיתוח התלמיד ולהנעתו להישגים.   �
חופש הבחירה לתלמיד חשוב, במיוחד בכיתות הגבוהות.   �

בעיית ההתאמה של רמת הלימוד לתלמיד אקוטית כשמדובר באוכלוסיות   �
הקיצון: תלמידים מתקשים, שרבים מהם משתייכים לאוכלוסייה מעוטת-

אמצעים, ותלמידים מצטיינים.

3.5 התנהגות חברתית נאותה24

מחקרים שונים עוסקים בשאלת השפעותיה של התנהגות חברתית נאותה על הישגי התלמידים 
ובשאלה כיצד ניתן לעודד התנהגות חברתית נאותה, לרבות היעדר בעיות משמעת, הימנעות 

מאלימות, כבוד לאחר ולשונה, תרבות דיבור וכיבוד כללי בית הספר:

 (Brophy, 2004) איכות ההוראה, עניין בשיעורים והפחתת בעיות משמעת _ ברופי  �
קבע, על סמך מחקרים שסקר, כי תלמידים שאינם רואים ערך בפעילות שנערכת 
בכיתה או שאינם סבורים שיצליחו בה, עלולים לתעל את תחושותיהם למגוון דרכים 
התנהגותיות בעייתיות שאינן פרודוקטיביות מבחינת יעדי הלמידה בכיתה, ומכאן 
שעניין בשיעורים תורם לירידה בבעיות התנהגות ובהפרעות למהלך השיעור. במחקר-

העל הבריטי שנזכר נמצא כי הוראה ברמה גבוהה מלווה בפחות בעיות משמעת 

ראו למשל באתר המינהל הפדגוגי, האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים.   23

ראו בנספח 6 ׳חינוך לאתיקה ומוסר על פי תכניות הלימודים בישראל׳, תקציר סקירה מדעית (שריד, 2102)    24

וכן תכניות לצמצום האלימות (באתר שפ״י).

 
 
 
 
 

הוראת מחוננים מציבה
לפני המורה אתגרים מיוחדים:

עמידה בציפיות גבוהות של צוות 
בית הספר, חרדה מחשיפה לטעויות, 
התמודדות עם תלמידים שהשקיעו 

את כל מאמציהם בקידום ידע בתחום 
ספציפי והזניחו תחומים אחרים, 
התייחסות לנטייה של מחוננים 

להשקיע פחות בפיתוח
יכולת רגשית.

 

 
 
 
 

 

תלמידים שאינם
מעריכים את הפעילות 

בכיתה או חוששים שלא 
יצליחו בה עלולים לתעל את 

תחושותיהם להתנהגויות 
בעייתיות.
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(Alexander & Armstrong et al., 2010). ממצאים אמפיריים מעידים על כך 
שהיעדר בעיות התנהגות בכיתה חיוני למימוש יכולתם של תלמידים להגיע להבנה 
משמעותית של החומר ולהישגים לימודיים גבוהים (Hattie, 2009). בדומה לכך נמצא 
בישראל כי בפרויקט ׳מחשב נייד לכל מורה׳ רמת העניין בשיעורים עלתה, ובמקביל 
חלה ירידה תלולה בבעיות המשמעת (פז וסלנט, 2010). דיווחים נוספים מישראל 
מצביעים על קשר חיובי בין רמת המשמעת בבית הספר לבין הישגי התלמידים (שביט 

ובלנק, 2010; יוסטמן ובוקובזה, 2010). 
תחושת קהילתיות ושייכות _ בתי ספר שהצליחו ליצור תחושת שייכות וקהילתיות   �
בקרב תלמידיהם יצרו סביבה פחות אלימה (Bryk & Driscoll, 1998). כן נמצא קשר 
 McEvoy) בין תחושת הביטחון האישי של התלמיד במסגרת בית הספר ובין הישגיו

 .(& Welker, 2000; Scheerens, 1990
כיבוד זכויות התלמיד והישגיו _ סקבינגטון מצא שאווירה דמוקרטית המקבלת   �
ומכבדת את הזולת ומאפשרת לתלמיד להביע את דעותיו ועמדותיו קשורה לשמירה על 

.(Skevington, 2003) התנהגות נאותה ובעקיפין גם להישגים בלימודים
ממצאי מחקר שנערך בישראל מצביעים על כך שקיימים קשרי גומלין בין מערכות   �
אקולוגיות שונות _ בית הספר, השכונה, היישוב, הקבוצה החברתית, עולים, מיעוטים 
והחברה הישראלית כולה _ ועל כך ששיתוף פעולה עשוי להפחית אלימות במסגרת 
בית הספר (בנבנישתי, חורי-כסאברי ואסטור, 2008). עורכי המחקר מציעים לפעול 
להפחתת האלימות ולהגברת תחושת הביטחון של תלמידים במסגרת בית הספר 
באמצעות פעילויות המבוססות על שיתוף פעולה בין השלטון המקומי לבין מערכת 
החינוך ביישוב, משרד הרווחה, משרד החינוך, הרשות למלחמה בסמים, הורים 
ותלמידים. כמו כן מוצע לחזק הכשרה והתמודדות של המורים עם תופעת האלימות. 
יש להכין תכניות התערבות דיפרנציאליות לפי גיל, להבטיח גישה אישית אל התלמיד, 
להגביר נוכחות מבוגרים בחצר בית הספר, לשקול פיתוח מסגרות מיוחדות לשהות 
זמנית, טיפול ושיקום של תלמידים שיש להם בעיות של התנהגות אלימה במיוחד 
(בנבנישתי, חורי-כסאברי ואסטור, 2008). כפי שכבר הוזכר, השעות הפרטניות או 
אלה שניתנות לקבוצות קטנות במסגרת ׳אופק חדש׳ ו׳עוז לתמורה׳ נועדו גם הן לתת 
מענה להיבטים אלה. מוקדם עדיין לאמוד את ממדי הצלחתן בנושא זה, ויש להמשיך 

ולעקוב לצורך המשך השיפור.

בתי ספר שהצליחו 
ליצור תחושת שייכות 

וקהילתיות בקרב 
תלמידיהם יצרו סביבה 

פחות אלימה.

שיתוף פעולה
בין השלטון המקומי

למערכת החינוך ביישוב, 
משרד הרווחה, משרד החינוך 

הרשות למלחמה בסמים 
וההורים עשוי להפחית 

אלימות במסגרת
בית הספר.
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לסיכום: 
מידע אמפירי, חלקי עדיין,  מעיד על כך שאיכות ההוראה ועניין בלימודים   �
מפחיתים בעיות משמעת. כן נמצא כי היעדר בעיות התנהגות בכיתה חיוני 

למימוש יכולתם של התלמידים ללמוד ולהגיע להישגים. 
תחושת הביטחון האישי של התלמידים במסגרת בית הספר וההרגשה שהם זוכים   �
לאוזן קשבת ולכבוד מצד צוות המורים קשורות בקשר חיובי להתנהגות נאותה 

ובעקיפין גם לשיפור הישגי התלמידים. 
תחושת קהילתיות והשתייכות של התלמידים לבית הספר, עבודת צוות של   �
התלמידים לביצוע משימות משותפות, בקרה, פיקוח הוִרי מציב-גבולות ושיתוף 
הורים _ תורמים אף הם להפחתת בעיות משמעת ובעקיפין גם להישגים 

לימודיים.
בנוסף נראה כי האמצעים דלהלן עשויים להועיל: פעילות רב-מערכתית ומוסדית   �
נוכחות מבוגרים בבית הספר, עזרה טיפולית  משולבת ומתואמת, הגברת 

ושיקומית לתלמידים בעלי בעיות התנהגות אלימה במיוחד. 

ל  א ישר ב ת  נו ות השו י ס ו ל כ ו א ל חד  ו י מ ח ה ו פ י ט  3 . 6
הן ל משותף  ה ת  י י נ ב וה

אסטרטגיות לטיפוח המיוחד והשונה בחברות רב-תרבותיות   3.6.1

מרבית ההוגים סבורים שהמודל הפרטיקולרי, המבוסס על אסטרטגיה שבה כל תרבות מטפחת 
את המיוחד לה, עלול להוביל לבדלנות של קבוצות מגזריות, להגדיל את המחלוקות בחברה 
ולפעול נגד הלכידות החברתית. משום כך יש לנסות לפתח מודל המשלב את כלל התרבויות 
הדומיננטיות בחברה (גור-זאב, 1999; קלדרון, 2000; הרפז, ח.ת.). אבני דרך אפשריות בפיתוח 
מודל כזה הן למשל: 1) הכרת הזרמים האחרים בחברה 2) הידברות עם הזרמים האחרים 
3) כיבוד הזרמים האחרים 4) גיבוש מערכת ערכי יסוד משותפים (אבירם, 1999). תהליכים 
היסטוריים ותופעות חברתיות שונות יכולים להאיץ גם הם את הנמכת המחיצות וקידום 

הזהות המשותפת (ליסק, 2000).

כי שלב פרטיקולרי מקדים הוא בסיס הכרחי לחינוך רב-תרבותי  גורסת  גישה אחרת 
פלורליסטי. מחקר השוואתי מנסה לבדוק טענה זו. במחקר שערך ריינגולד (2005) נעשה 
ניתוח השוואתי של ארבעה מודלים קוריקולריים של אוניברסיטאות שונות בארצות הברית 
מודלים שניתן לראותם כאבות-טיפוס של הטמעת תכניות לימוד רב-תרבותיות. הראשון 
מבוסס על ההכרה שבחברה האמריקנית חיים בני קבוצות תרבותיות שונות, אך המקום 
המרכזי בין התרבויות נשמר לתרבות המערב. בפרספקטיבה היסטורית ניתן לקבוע כי מודל 
זה לא איפשר קשר של כבוד ושוויון בין בני התרבויות השונות. לשלושת המודלים האחרים 

 

 
 
 
 
 
 
 

טענה מקובלת
היא שהמודל הפרטיקולרי, 

שעל פיו כל תרבות מטפחת את 
המיוחד לה, עלול להוביל לבדלנות 

של קבוצות מגזריות. גישה 
אחרת גורסת כי שלב פרטיקולרי 
מקדים הוא בסיס הכרחי לחינוך 

רב-תרבותי פלורליסטי.
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יש הצלחות מסוימות בגישור על הפערים והמחלוקות בין התרבויות: המודל השני מבטא גישה 
אידאולוגית רב-תרבותית, אך נשען בעיקר על יצירות מתרבות המערב, ורק מעט על יצירות 
של קבוצות מיעוט. המודל השלישי רואה בריבוי הקבוצות התרבותיות מקור לעושר תרבותי 
ושואף לפתח דיאלוג של כבוד הדדי בין התרבויות תוך הענקת מעמד שווה לכל אחת מהן. 
המודל הרביעי יוצא מנקודת הנחה זהה לזו של המודל השלישי, אך משלב דיון בסוגיית אי-

הצדק בעברה של החברה האמריקנית. מודל זה מחייב שלב ראשוני של חינוך פרטיקולרי נפרד 
לכל קבוצת תרבות כתנאי לתיקון הפערים של ידע ושל דימוי עצמי. לטענת ריינגולד (2005) 
המודל הרביעי עשוי להעצים את הדימוי העצמי של קבוצות מיעוט ולשמש מרכיב מרכזי 
בהתפתחות רב-תרבותית. עם זאת אין ראיות אמפיריות לסברה זו ואין לשלול את האפשרות 
שמודל זה יביא דווקא להתבצרות של כל קבוצה בעמדות בדלניות. המלצת המחבר היא לפתח 
קורסי הכשרה למורים שיתבססו על התאוריות והפרקטיקה בארץ ובעולם וישמשו בפועל 

לבדיקת האפשרויות להתקדם לעבר רב-תרבותיות בישראל. 

וורצל (Wurzle, 1987) מציג גישה שגם בה נקודת המוצא היא מצב של אתנוצנטריות, שבו 
כל קבוצה מתמקדת בעצמה. גישה זו מציגה שלבים אופייניים לפיתוח מודעות רב-תרבותית 

ומיומנויות להתמודדות בחברה רב-תרבותית:

שלב ראשון _ אתנוצנטריות. הקבוצה שאליה משתייך הפרט נמצאת במרכז. הפונקציה של 
שלב זה היא שימור הזהות החברתית של הקבוצה והפרט. 

שלב שני _ קונפליקט תרבותי בין קבוצתו של הפרט לקבוצות אחרות. 

שלב שלישי _ התערבות חינוכית לצורך צמצום הקונפליקט. שלב זה כולל שישה סוגים של 
התערבות: 1) הגברת המודעות העצמית וגילוי עצמי של כל קבוצה 2) העלאת תכנים הנוגעים 
להבדלים בין תרבויות, לדעות קדומות, לצורך בהידברות ולאיזון בין אתנוצנטריות ורב-

תרבותיות 3) לימוד משותף על תרבויות רוב ומיעוט 4) פרסונליזציה של הידע _ תרגום הידע 
לחוויות, עמדות ותחושות אישיות 5) עיסוק במורכבותם של בעיות וקונפליקטים ובצורך 
בתשובות מורכבות 6) מציאות מיקרו-תרבותית _ הרחבת יכולות התקשור של הפרט עם 
פרטים מתרבויות אחרות, תוך הבנת מורכבות הזהויות המיקרו-תרבותיות והשפעותיהן 

ההדדיות. 

שלב רביעי _ הפנמה באמצעות דיונים וכלים נוספים.

שלב חמישי _ מודעות _ הטמעת הידע החדש.

שלב שישי _ רב-תרבותיות, קבלת הידע התרבותי והטמעתו בידע האישי.

גישה נוספת העוסקת אף היא בסדרת צעדים הנדרשים לחינוך בסביבה רב-תרבותית מבוססת 
על חמישה עקרונות: 1) גיבוש סביבה המתנגדת לגזענות, לרבות הקפדה על הימנעות משיבוץ 
של ילדים לחינוך המיוחד או לכיתות מחוננים בהשפעת שיוכם החברתי-כלכלי 2) הכרה שלכל 

התערבות חינוכית
לצמצום הקונפליקט בין 
התרבויות תכלול הגברת 

המודעות העצמית של כל קבוצה, 
העלאת תכנים הנוגעים להבדלים 

בין תרבויות והרחבת יכולות 
התקשּור של הפרט עם פרטים 

מתרבויות אחרות.
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תלמיד יש כישרונות ויכולות שראוי לטפח, לרבות מתן מקום ראוי לידע קודם של התלמיד 
המשתייך לקבוצת מיעוט 3) מעורבות תלמידים, מורים ומשפחות 4) ציפיות גבוהות מהתלמיד 
והימנעות מהנטייה השכיחה להצדיק ציפיות נמוכות מתלמידים המשתייכים לקבוצות דלות- 
אמצעים ולגבש בעבורם תכניות לימוד ברמה נמוכה. אדרבה, מומלץ לגבש פעילויות העשרה 
מיוחדות לתלמידים האלה, לתמוך בלימוד השפה ולבנות תכניות לימוד אישיות. 5) יצירת 

.(Nieto, 2011) אקלים בית-ספרי המעודד העצָמה וצדק חברתי

מחקר איכותני תומך בחלק ניכר מהעקרונות הללו, ובעיקר בשיתוף התלמידים וההורים 
בתוכני הלימוד וברגישות לזהויות התרבותיות השונות. המחקר בדק 9 בתי ספר יסודיים ו-12 
בתי ספר על-יסודיים בבריטניה שהצליחו להביא תלמידים מקבוצות מיעוט אתניות להישגים 
משמעותיים. ממצאי המחקר מצביעים על כמה מן הגורמים להצלחה: 1) מנהיגות חזקה של 
מנהלי בתי הספר 2) נכונות צוות בית הספר לנסות ולבחון סוגיות שונות הנוגעות לנהלי בית 
הספר ותכנית הלימודים מנקודת מבטם של התלמידים וההורים 3) עבודה יחד עם הילד תוך 
התחשבות במכלול תכונותיו, יכולותיו ושאיפותיו 4) גיבוש דרכי תגובה ברורות לבריונות 
על רקע גזעי 5) ציפיות גבוהות מהתלמידים 6) גיבוש שיטות לניטור התקדמות התלמיד 7) 
רגישות לזהויות התלמידים ובמידת האפשר גם התייחסויות להיסטוריה, לשפות ולתרבויות 
של קבוצות המיעוט והכנסתן לתכנית הלימודים. בבתי הספר שנבדקו התאפשר לתלמידים 

שימוש בשפת אמם, ולימודי הבחירה כללו שפות המדוברות בקהילה המקומית. 

מסקנות נוספות של המחקר: נחוצות הכשרות ייעודיות של מנהלים ושל מורים בנושא חינוך 
אוכלוסיות מגוונות של תלמידים, לרבות סוגיות של מוצא גזעי ואתני, מיומנויות שיחה, תיווך 

.(Bourne, Coffin, Creese & Charmian, 1998) בין תלמידים וקיום דיונים משותפים

אסטרטגיות נוספות עשויות אף הן לתמוך בחינוך לרב-תרבותיות: 1) אינטגרציה של תכנים 
_ שימוש בדוגמאות, נתונים ומידע ממגוון תרבויות בתחום התוכן הנלמד 2) הבניית הידע 

_ הבנת מושגים ונושאים מנקודות מבט שונות 3) מיתון דעות קדומות ופיתוח דרכי פעולה 

דמוקרטיות, בנייה מחדש של התרבות הבית-ספרית תוך התייחסות שוויונית והעצמה 
 .(Banks,1995) תרבותית

ראוי לציין כי בשנים האחרונות הורחב הלימוד על ערביי ישראל בחינוך העברי ומתוכננת 
הרחבה של העסקת מורים ערביים בבתי ספר עבריים. אלה צעדים שעשויים לקדם את 

המגמות שהוצגו כאן.

ם 
דע 
להההההה
מההההההה

נת 
ת 

 
 

אסטרטגיות נוספות
בחינוך לרב-תרבותיות: שימוש 

בדוגמאות, נתונים ומידע הלקוחים 
ממגוון תרבויות בתחום התוכן 

הנלמד, התבוננות במושגים ונושאים 
מנקודות מבט שונות, מיתון דעות 

קדומות ופיתוח דרכי פעולה 
דמוקרטיות.

 
 
 
 
 

 

חשוב להימנע מהנטייה 
השכיחה להצדיק ציפיות 

נמוכות מתלמידים 
המשתייכים לקבוצות דלות-
אמצעים ולגבש בעבורם 

תכניות לימוד
ברמה נמוכה.
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לסיכום:

המקורות שנסקרו מציגים גישות תאורטיות שונות לגישור בין מצב של ריבוי   �
תרבויות שיש ביניהן מחלוקות ביניהן לבין מצב שבו החברה פלורליסטית, רב-

תרבותית, מטפחת את המשותף והשונה תוך כיבוד הדדי. 
הגישות חלוקות אמנם לגבי האסטרטגיה הכללית _ גישה פרטיקולרית כבסיס   �
לרב-תרבותיות בעתיד או טיפוח מלכתחילה של חברה רב-תרבותית. עם זאת 
ברמה הטקטית מוצעים כלים פדגוגיים שונים, המתבססים על מחקר ראשוני 
וחלקי ומכוונים כולם לאותם יעדים: הכרת התרבות האחרת, הידברות וכבוד 

הדדי.
בין הכלים האלה ניתן למנות: לימוד משותף על תרבויות רוב ומיעוט, תרגום   �
הידע לחוויות, עמדות ותחושות אישיות, שימוש בדוגמאות, נתונים ומידע ממגוון 
תרבויות בתחום התוכן הנלמד, הבנת מושגים ונושאים מנקודות מבט שונות, 
מיתון דעות קדומות ופיתוח דרכי פעולה דמוקרטיות, בנייה מחדש של התרבות 
הבית-ספרית תוך התייחסות שוויונית והעצמה תרבותית, הקפדה על הימנעות 
מייצוגיות יתר של קבוצות מיעוט בחינוך המיוחד, הימנעות מהנטייה השכיחה 
להצדיק ציפיות נמוכות ולגבש תכניות לימוד ברמה נמוכה כשמדובר בתלמידים 
המשתייכים לקבוצות דלות-אמצעים, יצירת אקלים בית-ספרי המעודד העצמה 

וצדק חברתי.

3.6.2 האתגר המיוחד בפלורליזם בישראל

הגיוון התרבותי והאתני המאפיין את ישראל ועמו המבנה המוסדי של חלוקת מסגרות החינוך 
לפי סוגי האוכלוסייה תוך הפרדה בין תלמידים חרדיים לבין דתיים וחילונים ובין יהודים 
לערבים _ מציבים מכשולים המקשים על מימוש השאיפה לקֵדם חינוך רב-תרבותי ולקבוע 

ערכים שמערכת חינוך פלורליסטית צריכה לשאוף אליהם.

כאמור לעיל (ר׳ סעיף 2.4) פרסמה הוועדה לנושא ארגון לימודים מחדש מודעה בעיתונות 
ובה ביקשה מאזרחים, במיוחד מאנשי חינוך, להביע עמדה בשאלת הערכים שמערכת החינוך 
הישראלית צריכה להנחיל לתלמידיה ושלאורם היא צריכה לפעול. מניתוח ניירות העמדה 
שהתקבלו עולה ריבוי המטרות שמציבים הכותבים השונים, והרב-גוניות הזאת מעידה על 
מתחים שניתן לזהות בחברה הישראלית הרב-תרבותית: בין המקומי לאוניברסלי, בין יהדות 
לדמוקרטיה, בין פלורליזם לבסיס ערכי משותף, בין תפקוד כחלק מהחברה לבין תפקוד 

כאינדיווידואל וכו׳ (לפסטיין, סוביינסקי וקנלר, 2012).

למרות ריבוי המטרות והערכים והאתגר המיוחד הנגזר ממנו נרשמו בארץ כמה וכמה הצלחות 
בנושא הגיבוש של חברה פלורליסטית. במחקר שנערך בישראל נבחנה למשל השאלה אם 

בחברה הישראלית
קיימים מתחים בין המקומי 

לאוניברסלי, בין יהדות 
לדמוקרטיה, בין פלורליזם 
לבסיס ערכי משותף, בין 
תפקוד כחלק מהחברה 
לתפקוד כאינדיווידואל,

ועוד. 
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וכיצד אפשר להשפיע על זהותם הפלורליסטית של העובדים בשירות לקידום נוער של משרד 
החינוך. מהממצאים עולה שניתן להשפיע על עמדות העובדים כלפי פלורליזם באמצעות: 1) 
הפעלת תכניות לקבוצות נפרדות ייחודיות בתוך מגוון קבוצות התרבות של בני הנוער מקבלי 
השירות, תוך הכרה בלגיטימיות של כל קבוצה לשמור על אורח חייה הייחודי ותוך דיאלוג 
מתמשך בין קבוצות התרבות השונות 2) קיום דיאלוג בין העובדים מהתרבויות השונות. 
הגורמים שהיטיבו לנבא את הצלחת התכנית היו קשר בין ותק בעבודה בשירות לבין הזהות 
הפלורליסטית של העובד וכן קשר חיובי בין דרגת החשיפה של העובד לעמיתים מתרבויות 
שונות לבין פילוסופיית קליטה פלורליסטית: הסתבר כי ככל שהעובד היה ותיק יותר וככל 
שחשיפתו לעמיתים מתרבויות שונות היתה רבה יותר, כך היתה זהותו הפלורליסטית חזקה 

יותר (שמש, 2005).

מחקר אחר מצביע על כך שאחת האפשרויות להטמעת ערכים, לרבות כאלה הקשורים 
לפלורליזם ומקדמים אותו _ שוויון, עזרה לזולת וכיוצא באלה _ היא שילוב החינוך לערכים 
במהלך ההוראה של המקצועות השונים (אדרי ומובשוביץ-הדר, 2012). המחקר מבוסס על 
מחקרים קודמים שנערכו בחו״ל (Gutstein & Peterson, 2006 ;Osler, 2007). שיטת 
ההוראה המוצעת לצורך הטמעת ערכים מתבססת בין השאר על: 1) הסבר שמטרתו להעניק 
לתלמיד מודעות לערך 2) דיון ערכי בכיתה במטרה לעורר בתלמיד תהליך של חשיבה, ניתוח 
והסקת מסקנות בנוגע לערך. מחקר פעולה איכותני שהתבסס על כלי זה כלל סדרת פעולות 
התערבות להנחלת ערכים, פעולות שנעשו בידי שנים-עשר מורים למתמטיקה במשך שנה. 
הערכים שולבו בדיונים כמושג מתמטי בהקשר ערכי, למשל המונח המתמטי 'מכנה משותף' 
ומשמעותו בהקשר חברתי: מכנה משותף לתלמידים יהודים וערבים. היו גם הצבות של בעיות 
מתמטיות בהקשר ערכי, למשל בעניין ערך העזרה לזולת: ״דן סייע לערן להשלים חומר בהיקף 
של... בהספק של פתרונות נכונים... שרטט גרפים המתארים את מספר הפתרונות הנכונים 
שהעביר דן לערן בכל יום...״. בנוסף לכך שולבו במשימה הלימודית שאלות הבהרה כגון ״תאר 
מקרה שבו סייעת לחבר להשלים חומר״. מתוצאות המחקר עולה כי ניתן לשלב בהוראת 
המתמטיקה חינוך לערכים אישיים וחברתיים מבלי לפגוע בהישגי התלמידים. שילוב כגון 
זה שתואר כאן מחייב הכנת חומרי הוראה מתאימים והכשרת מורים לפני הסמכתם ואחריה 

(אדרי ומובשוביץ-הדר, 2012).

לאחרונה ניסה מכון ון ליר לגבש מודל של ליבה משותפת למערכת החינוך בארץ. מודל זה 
מתבסס על פרויקט ניסוי שערך המכון במשך כארבע שנים. לאחר עבודת הכנה גויסו ארבעה 
צוותים מגזריים, בכל אחד שישה אנשי חינוך. עם חברי הצוותים נמנו נשים וגברים, והם באו 
ממגזרים שונים במערכת החינוך: ממלכתי, ממלכתי-דתי, ממלכתי-ערבי ועצמאי-חרדי. כל 
חבר ביטא את ערכי המגזר שאליו השתייך. תהליך העבודה התמקד בעיקר בליבה הערכית 
והתאפיין במגוון שיטות כמו דיונים, חשיבה, שימוש בשיטות ניתוח איכותני של חומר כתוב, 
קבוצות מיקוד. במהלך ביצוע הפרויקט התגלו ערכים משותפים לכלל המגזרים _ שוויון, 

ן 
ה 

ה  
ה 
ו 
ל 
ת 
 ,

יש דוגמאות לכך 
שניתן לשלב בהוראה 
חינוך לערכים אישיים 
וחברתיים מבלי לפגוע 

בהישגי התלמידים.
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כבוד האדם, תרבות וזהות יהודית וערבית. על רקע המחלוקות והמתח הבין-מגזרי סבורים 
עורכי הפרויקט כי ניתן לראות בהישגיו עדות לאפשרות לגבש וליישם ליבה חינוכית משותפת 
בישראל. שיטות העבודה המרכזיות של הפרויקט היו: 1) תהליך הצומח מלמטה: מתחיל 
מעמדות ותפיסות המתקיימות בפועל בשטח, ממשיך בניסוח ראשוני של ליבה משותפת 
והעברתה לדיונים ברמת בית הספר, עובר לאימוץ בפועל ברמת השטח על ידי בתי ספר רבים 
ומסתיים באימוץ ליבה ברמה ממלכתית. 2) גילוי וחשיפה של המרכיבים המשותפים 3) 

אוטונומיה לכל צוות בעבודתו (אבישי ורוטנברג, 2012).

בנוסף למחקרים ולניסויים שהוזכרו חשוב לציין את קיומם של בתי ספר ניסוייים שמטרה 
מוצהרת שלהם היא חינוך לפלורליזם.

דוגמה למוסד ניסויי כזה היא בית הספר של כפר אדומים. בית הספר ממוקם ביישוב מעורב 
(דתיים וחילוניים), נמצא בפיקוח משרד החינוך ומוכר על ידו כבית ספר ממלכתי דתי שבו 
מתחנכים חילונים ודתיים יחד (״כלל ישראל״). לפי המודל של כפר אדומים התלמיד לא צריך 
להצהיר בשום שלב לאיזו משתי הקבוצות הוא משתייך. בית הספר מציע תכנית לימודים 
מודולרית, שמתוכה יכול התלמיד להרכיב תכנית לימודים ייחודית המתאימה לו. לכל כיתה 
יש מחנך שומר מצוות, אף כי התלמידים באים כאמור גם מהאוכלוסייה החילונית (אתר בית 

הספר כפר אדומים).

דוגמה לבית ספר ניסויי נוסף היא בית הספר ״קשת״ במזכרת בתיה. בית הספר כולל מורים 
דתיים וחילוניים. עם קבלתו למוסד התלמיד מצהיר לאיזה משני הזרמים הוא משתייך. 
מרבית השיעורים מועברים בקבוצות מעורבות, אך חלקם במסלולים נפרדים (למשל תפילות 
אצל הדתיים ומפגשי בוקר אצל החילונים). עם זאת מתאפשר לתלמידים להתארח מדי פעם 
בעת המפגשים הנפרדים בקבוצה המקבילה, וזאת באישור ההורים. חגים, אירועים וטקסים 
מתוכננים באופן שיתאים לשתי האוכלוסיות ומשלב תכנים יהודיים מסורתיים וטקסטים 
מודרניים (אתר בית ספר ״קשת״ במזכרת בתיה, עבודת מוסמך מאת מ. ברמן באתר ״מירקם״).

דוגמה שונה הנוגעת לקשרי תלמידים ערבים ויהודים היא בית הספר ביישוב ״נווה שלום״. 
בית ספר זה שוכן ביישוב יהודי-ערבי בן חמישים משפחות באזור לטרון. חבריו, פלסטינים 
ויהודים, כולם אזרחי מדינת ישראל, בחרו להקים קהילה משותפת ולחיות בה במטרה להגיע 
למציאות אחרת, שוויונית, שבה יתאפשר לכל צד לבטא את זהותו המלאה. ״דרך פעילות 
חינוכית, קיום דיאלוג מתמיד, מפגשים ותכניות הכשרה, נווה שלום מנסה לקדם את ההבנה 
ואת השלום בין שני העמים״. היישוב קיים זה שלושה עשורים, ועמיה ליבליך, שקיימה 
ופרסמה סדרת ראיונות עם תושביו (2012), רואה בעצם קיומו הוכחה להיתכנותם של חיי 
שכנות, חינוך משותף לילדים ואורח חיים שוויוני, למרות חוסר הסכמה ותהיות המלוות את 

היישוב עד היום. 

כ

ב

ב

בפרויקט שהוביל
מכון ון ליר לבדיקת אפשרות 
לגבש מודל של ליבה משותפת 
למערכת החינוך בארץ זוהו 

ערכים משותפים לכלל המגזרים 
– שוויון, כבוד האדם, תרבות 
והזדהות לאומית – יהודית או 

ערבית.

ד
ד

ב

יש בארץ בתי ספר
לא מעטים (רובם מוגדרים עדיין 

ניסוייים) שבהם לומדים יחד 
תלמידים מקבוצות שונות

(דתיים-חילוניים; יהודים-ערבים). 
בתי ספר אלו מצליחים לקיים 
דיאלוג מפרה, לחנך לערכים 

פלורליסטיים ולגבש מכנה
משותף לכולם.

ד
ב
ד

בעולם יש
תנודות בין שתי גישות 

לאוטונומיה בית-ספרית: גישה 
ריכוזית הגורסת תכנית ממלכתית 

אחידה שמאפשרת פיקוח על 
לימוד משותף לכל התלמידים, 

וגישה ביזורית המאפשרת מרחב 
החלטה ואוטונומיה רבה לבתי 

הספר כנציגים של מגזר או 
אידאולוגיה.

hayozma
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לסיכום: 

המחקר האמפירי בנושא חינוך פלורליסטי בישראל עדיין חלקי ולא מבוסס. עם זאת 
יש לציין כי למרות הרבגוניות של הערכים הרבים והסותרים לעתים ולמרות המחלוקות 
בחברה הישראלית, הניסיונות שנערכו בארץ מעידים על האפשרות לקיים דיאלוג מפרה 
בין פרטים מתרבויות שונות, לחנך לערכים פלורליסטיים ולנסות למצוא מכנה משותף 
לכלל מרכיבי החברה תוך טיפוח הייחודי ו״קבלת האחר״ ברמה הממלכתית, הבית-

ספרית והפרטנית.

3.6.3 מתן אוטונומיה לבתי ספר 

מידת האוטונומיה הניתנת לבית הספר כמייצג מגזר, רעיון או אידאולוגיה, שונה מאוד בין 
מדינה למדינה. סקירת הנעשה בעולם מצביעה על תנודות בין שתי גישות: 1) ריכוזית _ תכנית 
ממלכתית אחידה המאפשרת פיקוח על לימוד המשותף לכלל התלמידים 2) גישה המאפשרת 
מרחב החלטה ואוטונומיה רחבים לבתי הספר כמייצגים מגזר או אידאולוגיה ומקלה בכך על 
טיפוח המיוחד לבתי הספר האלה. הסוגיה של מתן אוטונומיה לבתי הספר, כפי שהיא עולה 
מהספרות, אינה נבחנת רק לאור פוטנציאל תרומתה לפלורליזם, אלא גם לאור סוגיות אחרות 

הכרוכות בהפעלתה, כפי שיודגם בהמשך. 

חסרונותיה של הגישה הריכוזית האחידה: תכנית לימודים אחידה מבוססת על מספר רב 
יחסית של מקצועות ליבה _ ״מקצועות חובה״. מחקרים בדקו את ההשלכות והתועלת, 
מתוך מגמה להרחיב כמה מקצועות ליבה על חשבון המקצועות האחרים. במסגרת מגמה זו 
ניתנה עדיפות עליונה במשאבים למקצועות הליבה ובעיקר לקריאה, מתמטיקה ומדעים על 
פני מקצועות אחרים כמו מדעי החברה, פעילות גופנית, שפה זרה ואומנויות. מחקרים רבים 
הצביעו על הסכנה שכרוכה בכך, והיא שלימוד מקצועות שאינם חלק ממקצועות הליבה, 
לרבות כאלה הנוגעים לתרבות הפנאי, קשור להתפתחותם של הילדים ולהישגיהם. נמצא 
למשל שאמנויות מעניינות את התלמידים, מגבירות את המוטיבציה שלהם וגם מסייעות 
 Committee on the President's) להעלות סטנדרטים מדידים באוריינות קריאה ובחשבון

.(Arts and Humanities, 2011

חסרון נוסף של הגישה הריכוזית הוא החשש לפגיעה בילדים מרמה חברתית-כלכלית נמוכה. 
גישה זו מעמידה בדרך כלל במרכז את המקצועות המדויקים, כך שמקצועות אחרים כגון 
אמנות עלולים להידחק הצִדה. במקרה כזה תלמידים שהוריהם מבוססים עשויים להיחשף 
למקצועות אלו כחלק מהרקע בבתיהם, ואילו לתלמידים ממעמד חברתי-כלכלי נמוך יש 

 .(Berliner, 2011) סיכויים נמוכים להיחשף למקצועות אלו כחלק מהתפתחותם

 
 
 
 
 
 

אוטונומיה בית-ספרית
יכולה לאפשר חריגה ממקצועות 
הליבה וחשיפה של התלמידים 
למקצועות אחרים החשובים 

להתפתחותם. אוטונומיה יכולה 
לאפשר לבית הספר גם התחדשות, 
התייעלות, שינויים על פי התמורות 

החלות בסביבה ואיתור מבעוד 
מועד של צורכי

תלמידים.
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בעיה נוספת בגישה הריכוזית מתגלה ברמה התפעולית. התברר שאחת ההשפעות של הימנעות 
ממתן אוטונומיה בהיקף הנדרש לבתי הספר היתה דחייה של קבלת החלטות יום-יומית בבתי 
הספר, מפני שלדרגים שחשו בצורך לגבש החלטות חדשות בנושאים שהם אחראים להם לא 
ניתנה הסמכות לגבשן, ודאי שלא ליישמן (Alexander et al., 2012). בניגוד לגישה הריכוזית, 
הנחת היסוד העומדת מאחורי הגישה הביזורית היא שמתן אוטונומיה נרחבת לבית הספר 
מעניקה לו יכולת להסתגל לסביבה שמשתנה לעתים תכופות, להתחדש, להתייעל, לאתר 

מבעוד מועד צרכים משתנים של התלמידים ולקבל החלטות בהתאם (גזיאל, 2002).

חסרונות הגישה הביזורית: הניסיון האמריקני בהרחבת האוטונומיה הבית-ספרית, בתקופות 
שונות, עורר ביקורת, וזאת משתי סיבות עיקריות: 1) האוטונומיה גררה לטענת מבקריה בזבוז 
ושחיתות וכן חלוקת משרות וטובות הנאה למקורבים. 2) היא לא הביאה תמיד להישגים 
הלימודיים המצופים. 3) במקרים רבים אין לרשות המקומית היכולות והמיומנויות הנדרשות 

לתכנון מערכות חינוך ופיתוחן (קיובן, 2010; צוקרמן, 2012).

ממצאים בדבר שילוב גישה ביזורית וריכוזית: ממצאי מחקר-העל הבריטי שצוטט לעיל 
בנושא התועלת שבמדיניות הריכוזית וקביעת סטנדרטים ארציים לתכניות הלימוד הם 
מעורבים. מצד אחד הממצאים הנוגעים לשיפור בקריאה, מדעים וחשבון בעת יישום מדיניות 
כזאת מאלפים למדי. מצד שני יש עדויות על נזקים ועל כישלון בסגירת הפער בהישגים 

.(Alexander & Armstrong, 2010) כתוצאה מלחץ על ילדים, הורים ומורים

המסקנה לאור האמור היא שמתן אוטונומיה לבית הספר עדיף שייעשה באופן מבוקר ומידתי. 
ממצאי המחקר של ברבר ומורשד (Barber & Mourshed, 2007) מעידים שכדי שאוטונומיה 

תהיה אפקטיבית עליה להיות:

מלווה בשיפור בו-זמני באיכות ההוראה ובאיכות תכניות הלימוד 

כפופה לאחריותיות הכוללת ביקורת עצמית, הערכה עצמית סדירה וביקורת חיצונית. אשר 
לשקיפות, הנדרשת גם היא מאחריותיות, הממצאים אינם אחידים בכיוונם. נמצא כי פרסום 
נתוני הביצועים לציבור הרחב עלול ליצור לחץ יתר על תלמידים ומורים, ולעתים גם תופעות 

כמו מניעת תלמידים נחשלים מלגשת למבחניםׁ.

לסיכום: 

טרם התגבש בסיס איתן של ידע בסוגיה של הענקת אוטונומיה לבתי ספר ולמענה שהיא 
נותנת לצורכי אוכלוסיות שונות. המידע שקיים כרגע מצביע על מסקנות ראשוניות 

כדלהלן:

אולם יש הטוענים
כי האוטונומיה עלולה לגרור

בזבוז, שחיתות, חלוקת משרות 
וטובות הנאה למקורבים וכיוצא 

באלה – כשלים המתרחשים 
ברמה המקומית. כן נטען שלרשות 

המקומית אין תמיד הידע 
והמיומנויות לתכנון מערכות

חינוך, לפיתוחן ולניהולן.

כדי שאוטונומיה תהיה 
אפקטיבית עליה להיות 

כפופה לאחריותיות הכוללת 
ביקורת עצמית וסדירה 

וביקורת חיצונית.
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אוטונומיה בית-ספרית עשויה, בתנאים מסויימים, לאפשר מענה על מגוון   �
הצרכים והערכים של האוכלוסיות השונות שאותן בתי הספר אמורים לשרת. זאת 
ועוד: אוטונומיה עשויה לאפשר היענות מהירה לצרכים משתנים והיא גם חיונית 
ליכולת הביצוע והתפעול השוטף של בתי הספר. על מנת שאוטונומיה תהיה 
אפקטיבית עליה להיות כפופה לאחריותיות, הכוללת ביקורת עצמית, הערכה 

עצמית סדירה, וביקורת חיצונית. 
הממצאים הנוגעים לתועלת במדיניות הריכוזית ולקביעת סטנדרטים ארציים   �
לתכניות הלימוד הם מעורבים _ הישגים בתחומים מסוימים אך גם עדויות 
על חסרונות, בעיקר על פגיעה במקצועות שנחשבים משניים ועקב כך פגיעה 

בהתפתחותם של ילדים, ובעיקר בילדים משכבות פחות מבוססות.

3.7 האיכות המקצועית של המורים25

נוגעת לכל אחת מחמש הבעיות שנסקרו לעיל, בראש  האיכות המקצועית של המורים 
ובראשונה להישגי התלמידים. מסקירת חומר מחקרי עולה כי תרומתם של המורים להישגי 
התלמידים רבה וברורה. הטי (Hattie, 2003) מצא שההבדלים בין המורים מסבירים כ-30% 
מהשונות בהישגי התלמידים. נבון ושביט (2012) סקרו מחקרים הבודקים שונּות בהישגי 
קבוצות תלמידים כפונקציה של מאפייני הוראה ומורים, ומצאו כי לזהותו של מורה ספציפי יש 
חשיבות גדולה, ולא שנויה במחלוקת, בהסבר השונות בהישגי התלמידים (נבון ושביט, 2012).

אף על פי שאין מחלוקת בנוגע לחשיבות מאפייניהם של המורים, התשובה לשאלה אילו 
ממאפייני המורים משפיעים על הישגי התלמידים וכיצד הם משפיעים _ פחות ברורה. 
מאפייני המורים נוגעים 1) לתכונותיהם האישיות 2) לרקע המקצועי ולהכשרה שלהם 3) לידע 
ולמיומנויות שלהם 4) לפרקטיקות ההוראה. הניסיונות האמפיריים לבסס קשרים מובהקים 
של סיבה ומסובב בין הישגי התלמידים ובין תכונות אישיות של המורה, הכשרתו, הידע 
והמיומנויות שלו _ עלו יפה רק במקצת מן המחקרים. נכון להיום רוב החוקרים סבורים 

שהקשר המשמעותי ביותר של הישגי התלמידים הוא לפרקטיקות ההוראה. להלן נפרט.

תכונות אישיות, רקע מקצועי, ידע ומיומנויות: מסקירת מחקרים עולה כי בין מאפיינים 
מינהליים רבים של המורים שנבדקו ובין הישגי התלמידים לא נמצא קשר, שהקשרים שנמצאו 
לא היו עקביים בין המחקרים השונים, או שהקשרים לא היו משמעותיים. מאפייני המורים 
שנבדקו היו ותק, השכלה, הסמכה, זהות הגורם שהעניק את התואר ומעמדו האקדמי, ציונים 

ראו גם נספח 5: תקציר סקירות מדעיות של קליין ופורטס (2102); מטיאש וקליין (2102); מטיאש (2102).    25

ראו גם באתר משרד החינוך את תכניות הרפורמה 'עוז לתמורה' ו'אופק חדש' לקידום המורה ומקצוע 
ההוראה.

מחקרים מוכיחים כי 
ההבדלים בין המורים 

מסבירים כ-30% מהשונות 
בהישגי התלמידים.

hayozma
Underline

hayozma
Underline

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/oz/
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במבחני רישוי (נבון ושביט, 2012). בסקירות עדכניות נתבררו בכל זאת קשרים בודדים כבעלי 
משמעות, והבולטים שבהם הם קשר חיובי בין מין המורה לבין הישגי התלמידים: מורות 
מצליחות יותר ממורים בשיפור הישגים נמדדים של תלמידיהן (נבון ושביט, 2012). במקצוע 
המתמטיקה, שלא כמו במקצועות אחרים, נמצאו קשרים בין הישגי התלמיד לבין תואר 
המורה, הסמכתו, ציוניו עם כניסתו לקולג׳ וההכשרה שקיבל בהוראת מתמטיקה כללית. 

 .(Hightower et al., 2011) השפעת גורמים אלו היתה רבה יותר בבתי ספר על-יסודיים

החוקרים אף הצביעו על קשר בין שליטת מורים למתמטיקה בידע לבין הישגי תלמידיהם 
(Darling-Hammond, Wei, Andree, Richardson, Orphanos, 2009). יש הסוברים 
שגם אם לא נמצא כי השכלה ומבחני יכולת קוגניטיביים מיטיבים לנבא יעילות של מורים, 
הצבת רף גבוה עשויה לשפר את הדימוי של מקצוע ההוראה ובכך למשוך לעולם ההוראה 
אנשים בעלי יכולות כלליות גבוהות יותר ואף לאפשר סינון של מועמדים תוך תצפית בעת 

העבודה (נבון ושביט, 2012).

כאן ראוי לציין שמשרד החינוך מקדם בשנים האחרונות מגוון מיזמים ל״הכשרה חלופית״ 
כגון תכנית חותם או התכנית להכשרת מהנדסים להוראת מתמטיקה. תכניות אלה אמורות 

לקדם את השינויים שהוצגו לעיל ויש לעקוב אחר מידת הצלחתן בהשגת המטרות. 

פרקטיקות ההוראה: המאפיינים של פרקטיקות ההוראה הם המשפיעים על דפוסי הלמידה 
של התלמיד יותר מכל גורם אחר (Hightower et al., 2011). הטי (Hattie, 2009) מציין 

בעיקר את הפרטיקות דלקמן:

תפיסת המורה את תפקיד התלמיד _ רכישת כלים ללימוד עצמי: מממצאי מחקרים   �
עולה כי ההשפעה המשמעותית ביותר על לימודיו של התלמיד ניכרת כאשר המורה 
בודק אם פעולותיו כמורה אפקטיביות _ ומתקן אותן בהתאם. זאת ועוד: המורה צריך 
לאפשר לתלמיד להרחיב את מעמדו ה״קלסי״, מעמד של תלמיד המסתפק בקבלת 
ידע מהמורה, ולאמץ לעצמו גם תפקידים הוראתיים כמו ניטור עצמי, הערכה עצמית 

ולימוד עצמי. כך יאפשר המורה לתלמיד לרכוש כלים של לימוד בכוחותיו שלו.
הוראה לשם הבנה _ הצלחה בהוראה-לשם-הבנה היא במידה רבה פונקציה של לימוד   �
החומר באופן הנתפס על ידי התלמיד כברור. היזון חוזר דו-כיווני, מהמורה לתלמיד 

ולהפך, מאפשר לוודא את הבנת החומר והשגת המטרות הלימודיות.
מעקב אחר הצלחת הלמידה והפקת לקחים  _  מורה חייב לדעת לזהות למידה נכונה   �
או שגויה, לדעת להעריך את הצלחת הלמידה ולהחליט אם ומתי לעבור לאסטרטגיה 

חלופית. 
מיומנויות ויכולות אישיות  _  נוכחות מרשימה של המורה, שליטה באקלים הכיתתי,   �
יכולת לאתגר את התלמידים, יכולת לדון באופן מעמיק בסוגיות, יכולת ִאלתור, 

מיומנות באינטגרציה של חומר ויכולת הפשטה.

יש בסיס אמפירי חלקי 
בלבד למובהקות הקשרים 
בין הישגי התלמידים ובין 
מאפיינים מינהליים של 

המורה כגון הכשרתו, הידע 
והמיומנויות שלו.

כ
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�

יש סברה שגם אם לא
נמצא כי השכלה ומבחני יכולת 

קוגניטיבית מיטיבים לנבא יעילות 
מורים, הרי עצם הצבתו של רף-

יכולות גבוה תשפר את הדימוי של 
מקצוע ההוראה וכך תמשוך אליו 

אנשים בעלי יכולות גבוהות.

רוב החוקרים סבורים 
שהגורם המשפיע ביותר 

על הישגי התלמידים הוא 
פרקטיקות ההוראה.
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גיוס כוח אדם משופר: גיוס מיטבי הוא פונקציה של עידוד אפקטיבי בבחירת מקצוע 
ההוראה וכן של טיב המיון, ההסמכה וההכשרה. באנגליה פיתחו מאז שנת 2006 שלושים 
ושניים מסלולים לרכישת מעמד רשמי של מורה מוסמך. למחליטים להתגייס לשירות ניתן 
מימון מלא ללימודיהם, ולרבים מהם הוענקו גם מלגות קיום. שינוי זה לווה בהעלאה 
משמעותית של משכורת המורים ובמסע פרסום נרחב, שהביא לגידול של פי שלושה במספר 
המתעניינים במקצוע ההוראה ולצמצום בפועל של מספר המשרות הפנויות לכדי מחצית. 
איכות המורים במדינות המפותחות תלויה כיום בעיקר בהצבת רף כניסה גבוה  _  גבוה 
 OECD/CERI) ככל שמספר המתגייסים מאפשר _ ובאיכות ההכשרה הראשונית למקצוע

.(International Study, 2012

אתגר נוסף הוא השארת כוח אדם איכותי במערכת: בין עשירית לבין שליש מהמורים 
(הנתונים מבוססים על מחקרים אמריקניים) מתקשים להתמודד עם השחיקה ונושרים 
מההוראה או עוברים ללמד במוסד אחר. הסיבות העיקריות לשחיקה הן שכר נמוך, בעיות 
משמעת וחוסר תמיכה מצד צוות ההוראה (Cochran-Smith, 2004). במחקר אחר נמצא 
קשר בין התנהגויות של חוצפה ושל חוסר כבוד מצד התלמידים לבין שחיקה רגשית של 
המורה (Bham & Hastings, 2003). בישראל נמצא שכשליש מהמורים מדווחים על חוסר 
שביעות רצון מעבודתם (ראמ״ה ומשרד החינוך, 2012 _ חלק ב׳). דוניצה-שמידט וזוזובסקי 
(2012) ביצעו מחקר חלוץ לבדיקת נתוני נשירה ותחלופה של מורים בארץ. המחקר נערך 
ביותר מ-2000 בתי ספר ממלכתיים מכל הזרמים. בין השאר נבדקו נתוני הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה מול נתוני מחקר-החלוץ. שני המקורות מצביעים על תחלופה גדולה של מורים. 
לפי נתוני הלשכה, בתום חמש שנים מתחילת העסקתם, מגיע שיעור הנשירה של מורים 
חדשים ל-45-55%. בסקר-החלוץ נמצא כי תנועתיות המורים (כניסה ויציאה) בבתי הספר 
שנחקרו נעה בטווח שבין 11 ל-17 אחוזים בשנה. בישראל כוללות הרפורמות של ׳אופק 
חדש׳ (בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים) ו׳עוז לתמורה׳, (בבתי הספר העל-יסודיים) 
תכניות להעלאת שכר הבסיס, לשיפור סולמות הקידום המקצועי ולקידום הפיתוח המקצועי 
של המורים  _  כל אלה גורמים שעשויים להביא להישארותו של כוח אדם איכותי במערכת 

החינוך (נבון ושביט, 2012).

לצד התמריצים הכספיים התורמים להשארת מורים איכותיים במערכת, יש חשיבות רבה 
לתמריצים פנימיים הקשורים לביצוע התפקיד. ממצאים מראים כי משתנים כמו מתן זמן 
לתכנון העבודה, תמיכה מקצועית ולימוד בכיתות קטנות נתפסים כמשמעותיים למורים לא 
פחות ולעתים יותר ממשתנים כספיים (Hightower et al., 2011). דוח על שימוש בתמריצים 
במערכת החינוך מעלה כי מתן תמריצים חומריים למורים שיפר רק במידה מזערית, אם בכלל, 
את הישגי התלמידים. מסקנה בולטת של מחברי הדוח היא שיש חשיבות רבה למתן תמיכה 
מקצועית למורים במקביל למתן התמריצים החומריים, כי במקרים רבים למורים שביצועיהם 

|| ן ן

המורה חייב להיות
מסוגל לזהות למידה נכונה

או שגויה, להעריך את תוצאותיה 
ולהחליט אם ומתי לעבור לאסטרטגיה 
חלופית. הוא צריך להיות בעל יכולות 

אלתור, אינטגרציה והפשטה. נמצא
גם כי יעילות ההוראה קשורה
לשליטה של המורה באקלים

הכיתתי וליכולתו לאתגר
את התלמיד.

 
 
 

 
 
 
 
 

בישראל נמצא
שכשליש מהמורים מדווחים 

על חוסר שביעות רצון מעבודתם. 
מורים רואים במשתנים כגון מתן זמן 

לתכנון העבודה, תמיכה מקצועית 
ולימוד בכיתות קטנות תמריצים 

חשובים לא פחות, לעתים אף יותר, 
מתמריצים כספיים כגון
העלאת שכר הבסיס.

שיפור באיכות המורים 
במדינות המפותחות מושג 

על ידי הצבת רף כניסה גבוה 
למקצוע, העלאת רמתה של 
ההכשרה הראשונית ומאמץ 
להשאיר כוח אדם איכותי 

במערכת.
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חלשים אין יכולת להשתפר ללא תמיכה מקצועית ולכן אין די בתמריץ החומרי כדי להביא 

 .(Haut & Elliott, 2011) לשיפור אצלם

פיתוח כוח אדם במהלך השירות: הספרות המקצועית מצביעה באופן כללי על חשיבותם 
של תהליכי פיתוח מקצועי בקידום איכות כוח אדם במערכת החינוך (נבון ושביט, 2012). 
יש ממצאים, לא רבים, המעידים על קשר הדדי בין הזדמנויות למידה שניתנות למורים בעת 
 Firestone & ) שירותם לבין מחויבותם לתפקידם, ובין מחוייבות זו לבין הישגי התלמידים

 .(Pennel, 1993

אף על פי שהבסיס האמפירי לקיומו של קשר ישיר בין פיתוח מקצועי של המורים לבין הישגי 
התלמידים עדיין ראשוני, יש ממצאים על קשרים רלוונטיים אחרים בין פיתוח מקצועי של 
המורים  _  השתלמויות, הכשרות, משוב לעבודתם, לימוד מעמיתים ועוד  _  לבין איכות 
עבודתם. כך למשל נמצא קשר חיובי בין השתתפות מורים בפיתוח מקצועי כחלק מעבודתם 
ובין תחושתם כי יש להם שליטה במגוון רחב של שיטות הוראה. 55% מהמורים במדינות 
המפותחות מעוניינים להשתתף ביותר פעילויות של פיתוח מקצועי. יותר מ-75% מהמורים 
סברו כי משוב הוא אמצעי מועיל לפיתוח מקצועי שלהם. ככל שמורים שנסקרו קיבלו 
משוב רחב יותר על היבטים מוגדרים בעבודתם, כן דיווחו שהם בוטחים יותר בכישוריהם 
בתחומים אלו (OECD/CERI Iinternational Study, 2012). עם זאת יש להדגיש כי, לפי 
מקורות שונים, המשוב הנלווה להערכות מערכתיות של איכות מורים ונעשה על ידי מנהל בית 
הספר בלבד אינו יכול לבוא במקום משוב ראוי: הוא ניתן בתדירות נמוכה מדי, אינו שיטתי, 
 Daley & Kim, 2010;) אינו מהימן מספיק והוא מבוסס על חלק קטן בלבד של ההוראה

.(Marshal, 2005

ממחקרים עולה כי אחת הדרכים המועילות ביותר למתן משוב היא במסגרת הקהילה 
הלומדת, שבה מתקיים לימוד של המורים זה מזה תוך מתן משוב הדדי על אופן ההוראה 
והתמודדות עם סוגיות דידקטיות שונות. כדי שמשוב למורים יהיה אפקטיבי עליו להיות 
שיטתי ומלווה באמצעים שיסייעו למורה לשפר את ביצועיו: את המשוב ניתן להעביר, לאחר 
הכשרה מתאימה, בדרכים כגון דיון משותף בסוגיות הנוגעות לפרקטיקה, תצפית של מורים על 
 Stephanie, ) עבודת מורים עמיתים, הקלטת שיעור ופרסומו בווידאו לצורך ביקורת ולימוד

.(2009

בסוגיית הפיתוח המקצועי נמצא בארצות הברית כי 23% מהמורים מעוניינים ללמוד יותר 
בנושאים המקצועיים שלהם, 18% מעוניינים ללמוד על ניהול של אופן הלימוד, 15% מבקשים 
להתמקד בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, 14% מבקשים להתמקצע בשימוש בטכנולוגיה 

.(Hattie, 2009)

אחת הדרכים המועילות 
למתן משוב היא מסגרת 
הקהילה הלומדת, שבה 

מתקיים לימוד מובנה של 
מורים זה מזה.
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מהאמור לעיל אין ספק שחלק ניכר מהמורים אכן מעוניין בפיתוח מקצועי בדרך של הכשרה 
מקצועית שוטפת במהלך הקריירה. השאלה היא אם וכיצד ניתן להביא לכך שההכשרה תהיה 
אפקטיבית, תשפיע על איכות ההוראה של העובד שהשתתף בה ותשפיע כתוצאה מכך גם על 

הישגי תלמידיו. להלן ממצאים מרכזיים הנוגעים לסוגיה זאת:

הכשרה לקבוצות גדולות של מורים מאותו בית ספר: בנושאים פדגוגיים כלליים   �
(שאינם ספציפיים למקצוע מסוים או לשכבת גיל מסוימת) יש להכשרה משותפת של 
כל צוות המורים בבית הספר בעת ועונה אחת יתרון על פני הכשרת חלק מהמורים 
בכל פעם, במועדים שונים. הכשרה משותפת מביאה לכך שהשינוי שאליו היא מכוונת 
יחלחל לתרבות הבית-ספרית, והסיכוי ששינוי כזה יבוא לידי ביטוי באופן ההוראה 
וכתוצאה מכך בשיפור הישגיהם של התלמידים גדול יותר מאשר במתכונת של 
.(Stephanie, 2009; Darling-Hammond et al.,  2009) הכשרות נפרדות לאורך זמן
משך ההכשרה והיקפה: כדי שההכשרה תועיל למורים עליה להיות אינטנסיבית, כלומר   �
 .(Stephanie, 2009) ממושכת ודורשת מהמשתתפים השקעה רציפה של זמן ומאמץ
נמצא קשר חיובי בין פיתוח מקצועי אינטנסיבי ומתמשך לבין הישגי התלמידים 
(Darling-Hammond et al., 2009):  אצל מורי מתמטיקה שעברו פיתוח מקצועי 
בהיקף של 30 עד 100 שעות שנמשך בין 6 ל-12 חודשים נרשם שיפור משמעותי בהישגי 
התלמידים – ציוניהם היו בממוצע  גבוהים  (עד כדי 21%) מאלה של תלמידים 
 Hill,) שמוריהם עברו פיתוח מקצועי קצר יותר או בהיקף שעות מצומצם יותר

.(Rowan & Loewenberg Ball, 2005
 :(Stephanie, 2009) רלוונטיות של ההכשרה לפרקטיקה היום-יומית של המורים  �
תכנים  ובלימוד  בהוראה  לפרקטיקה, מתמקד  פיתוח מקצועי אפקטיבי, קשור 
אקדמיים ספציפיים (Darling-Hammond et al., 2009). על הכשרה אפקטיבית 
של מורים להתמקד בתכנים מעשיים שניתנים ליישום, הכוללת מחויבות לטווח ארוך 
של המורים ליישום הנלמד (Hightower et al., 2011). עמדתם של מורים היא שיש 
תועלת רבה בהכשרה ממוקדת בתוכני ההוראה הרלוונטיים לתכנית הלימודים. לעומת 
Darling-) זאת הם אינם רואים תועלת רבה בהכשרה הניתנת להם בנושאים אחרים

.(Hammond et al., 2009
שילוב תוצרי ההכשרה בעבודה השוטפת של המורה: ליווי של ההכשרה בשיתוף   �
פעולה של מורים עמיתים לצורך שילוב תוכני ההכשרה בעבודה השוטפת תוך שימוש 
בכלים כגון תכנון משותף של שיעורים, קבלת החלטות על תפעול בית הספר ותכניות 
(Stephanie, 2009), תמיכה בלמידה הדדית של מורים אלה מאלה.  הלימודים 
אסטרטגיות בעלות פוטנציאל בהקשר זה הן למשל צפייה הדדית, קבלת היזון חוזר, 

 .(Darling-Hammond et al., 2009) שימוש בווידיאו-טייפ

 
 
 
 
 
 

 
 

פיתוח מקצועי משותף 
למורים מאותו בית ספר 
עשוי לתרום לכך שהשינוי 
המבוקש יחלחל לתרבות 

הבית-ספרית.
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התאמה בין תכניות הפיתוח לבין התכניות האחרות של בית הספר: רצוי שההכשרה   �
תהיה חלק ממערך מקיף של שינוי בבית הספר ולא מרכיב מבודד שאינו משתלב 
בתמונה הרחבה של מאמצי השינוי (Stephanie, 2009). אחד המשתנים הקשורים 
לפיתוח מקצועי אפקטיבי הוא הקשר שלו עם יוזמות נוספות של בית הספר והתאמתו 

.(Darling-Hammond et al., 2009) לסדרי העדיפויות של בית הספר ולמטרותיו

כאן יצוין כי הרפורמות ׳אופק חדש׳ ו׳עוז לתמורה׳ מעבירות חלק ניכר מהפיתוח המקצועי 
לתוך המסגרת הבית-ספרית תוך התמקדות בתכנים רלוונטיים לבית הספר ולעבודתו. אלה 
מגמות מתאימות לתמורות שתוארו כאן, ובשנים הקרובות יהיה צריך לעקוב אחר הצלחת 

הרפורמות הלכה למעשה.

לסיכום:
לזהותו של מורה ספציפי יש חשיבות גדולה ולא שנויה במחלוקת בהסבר השונּות   �

בהישגי התלמידים.
אף שאין מחלוקת על חשיבות מאפייניהם של המורים, התשובה לשאלה מה   �
ממאפייני המורים משפיע על הישגי התלמידים וכיצד הם משפיעים _ פחות 
ברורה. מאפייני המורים כוללים את: 1) תכונותיהם האישיות 2) הכשרתם 
והרקע המקצועי שלהם 3) הידע והמיומנויות שלהם 4) פרקטיקות ההוראה שהם 
נוקטים. הניסיונות האמפיריים לבסס קשרים מובהקים בין הישגי התלמידים 
ובין שלושת הגורמים _ תכונות אישיות, הכשרה, ידע ומיומנויות _ צלחו רק 
במקצת מן המחקרים. כיום סבורים רוב החוקרים שהקשר המשמעותי ביותר עם 

הישגי התלמידים הוא של פרקטיקות ההוראה.
מאפיינים בולטים של פרקטיקה אפקטיבית שנמצאו במחקר אמפירי הם: 1)   �
תפיסת המורה בדבר חשיבותה ומרכזיותה של רכישת כלים ללימוד עצמי על ידי 
התלמיד 2) נכונות המורה לבדוק באופן רציף אם פעולותיו כמורה אפקטיביות 
ולתקן אותן בהתאם 3) הוראה-לשם-הבנה: לימוד החומר באופן שהתלמיד תופס 
כזמין, היזון חוזר דו-כיווני בין המורה לתלמיד, דפוס פעולה המאפשר לוודא את 
הבנת החומר והשגת המטרות הלימודיות 4) מעקב אחר הצלחת הלמידה והפקת 

לקחים.
גיוס כוח אדם משופר: שיפור מעמד המורים הוא המפתח לגיוס כוח אדם משופר,   �
וניתן להשיגו בעזרת אמצעי מימון אטרקטיביים ומבחני רישוי שיסייעו בסינון 
המועמדים הבלתי מתאימים ויעבירו מסר לציבור שכדי לעסוק במקצוע ההוראה 
נדרשים כישורים מיוחדים ולא ברורים מאליהם. על אלה יש להוסיף את שיפור 

�

כא
לת
מג

יעילותה של
הכשרה מקצועית תלויה

בכך שתהיה אינטנסיבית ורלוונטית, 
תשלב תוצרים של ההכשרה בעבודת 
ההוראה השוטפת ועוד. כן מומלץ 

שהפיתוח המקצועי יהיה חלק ממערך 
מקיף של רפורמה כגון רפורמה

בית-ספרית או רפורמה במקצוע 
לימודים, ולא מרכיב מבודד שאינו 

משתלב בתמונה הרחבה של
מאמצי השינוי.
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תנאי עבודתם של המורים, שיפור אפשרויות הקידום שלהם, מימון הלימודים 
בתקופת ההכשרה ומתן מלגות קיום _ שיתרמו אף הם למימוש היעד של גיוס כוח 

אדם משופר. 
תרומה נוספת לגיוס כוח אדם משופר יכולה לבוא מהשארת כוח אדם איכותי   �
במערכת: גורמים בולטים שעשויים לתרום בעניין זה הם שכר, סולמות קידום 
מקצועי, פיתוח מקצועי, תמיכה בהפחתת בעיות משמעת, ליווי מקצועי ומשוב, 

הוראה בכיתות קטנות, מתן זמן במסגרת העבודה לתכנון העבודה.
מחקרים אמפיריים העלו כי פיתוח מקצועי אפקטיבי מאופין ב- 1) הכשרה   �
(בנושאים  אחת  ועונה  בעת  הספר  בבית  המורים  צוות  כל  של  משותפת 
פדגוגיים כלליים שאינם ספציפיים למקצוע מסויים או לשכבת גיל מסויימת) 
2) אינטנסיביות _ על ההכשרה להיות אינטנסיבית כלומר כזאת הדורשת 
מהמשתתפים השקעה רציפה של זמן ומאמץ למשך זמן ארוך 3) רלוונטיות _ על 
ההכשרה להיות רלוונטית לפרקטיקה היום-יומית של המורה ולהתמקד בהוראה 
ובלימוד תכנים אקדמיים ספציפיים 4) מחויבות לטווח ארוך של המורים ליישום 
הנלמד 5) שילוב תוצרי ההכשרה בעבודה השוטפת של המורה תוך שימוש בכלים 
כגון תכנון משותף של שיעורים על ידי כלל המורים, קבלת החלטות משותפות 
על תפעול בית הספר ותכניות הלימודים, תמיכה בלמידה הדדית של מורים אלה 
מאלה. אסטרטגיות בעלות פוטנציאל בהקשר זה הן למשל דיונים משותפים, 
תצפית עמיתים ומשוב הדדי, שימוש בווידיאו טייפ, צפייה וניתוח לאחר השיעור 
6) התאמה בין תכניות הפיתוח לבין התכניות האחרות של בית הספר: רצוי 
שההכשרה תהיה חלק ממערך מקיף של שינוי בבית הספר ולא מרכיב מבודד 
שאינו משתלב בתמונה הרחבה של מאמצי השינוי 7) מתן משוב קבוע ורציף 

למורה במטרה לאפשר לו לשפר כל העת את איכות עבודתו המקצועית.

ג י נה מ כ ל  נה מ מת ה 3 תרו . 8

השפעת המנהל על האקלים הבית-ספרי _ הממצאים שנסקרו בסוגיית מנהל בית הספר 
עוסקים אך מעט בפונקציות הניהול הקלסיות _ פיקוח, תיאום, תכנון, בקרה וכיוצא באלה 
ומדגישים בעיקר את השפעתו של המנהל כמנהיג _ על צוות העובדים, על התלמידים ועל 

מאפייני האקלים הבית-ספרי.

ברוקאובר ואריקסון מצאו ש-63% מהשונות בהישגי התלמידים מוסברים על ידי גורמי 
.(Brookover & Erickson, 1975) אקלים בית הספר

למנהל בית הספר השפעה רבה על היווצרותו של אקלים כזה, באמצעות מנהיגות אפקטיבית 
שיש בה מרכיבים שונים ובמיוחד:
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גיבוש חזון משותף לכל חברי הצוות  �

הצבת מטרות ברורות   �
גיוס משאבים  �

פיתוח קהילת המורים  �
ניתוח הפעילות הבית-ספרית והפקת לקחים  �

שיתוף מורים והשגת תמימות-דעים בין צוות המורים בשאלה כיצד לממש את המטרות   �
 McEvoy & Welker, 2000; Sammons, Hillman & Mortimore, 1995;)

.(Alexander & Armstrong, 2010

מנהיגות ותחושת ביטחון אישי _ ברייק ושניידר מציינים כי אווירת האמון שבין ההנהלה, 
המורים, התלמידים וההורים תרמה לתחושת הביטחון האישי של התלמידים ולהרגשתם. 
 Bryk &) ומסייעת  גורמים אלה לתחושת המורים שההנהלה קשובה  במקביל תרמו 

.(Schneider, 2003

מנהיגות והנעה להישגים _ במחקר של לבציץ וחובריו (Levacic et al., 2003)  נמצא קשר 
חזק בין האופן שבו תפסו התלמידים את מידת מנהיגותו של המנהל ובין תהלך הלמידה, 
לרבות התוצאה הסופית המבוקשת _ הישגי התלמידים. מחקר בתחום המנהיגות הבית-

ספרית מצביע אף הוא על כך שאיכות המנהיגות הבית-ספרית מקבילה וקשורה לאיכות 
הלמידה. כ-97% מבתי הספר באנגליה שרשות הפיקוח העצמאית דירגה כטובים או מצוינים 

.(Barber & Mourshed, 2007) מובלים בידי מנהלים שקיבלו גם הם ציונים גבוהים

כאן ראוי להזכיר את מכון ׳אבני ראשה׳ שהוקם בשנת 2007 כיזמה משותפת ליד הנדיב 
ולמשרד החינוך. המכון נועד לשמש סמכות מקצועית בתחום ניהול בתי הספר ועוסק בשלל 

היבטים של עבודת המנהל.

לסיכום: 

יש אמנם מחקרים המצביעים על קשר ישיר בין תכונותיו וסגנון מנהיגותו של מנהל בית 
הספר לבין הישגי התלמידים, אך מאגר הידע המשמעותי והמבוסס מצביע בעיקר על 
השפעתו של המנהל על אקלים בית הספר. מהספרות מסתמן כי על מנת ליצור אקלים 
המספק תחושת ביטחון אישי לשוהים בבית הספר ומניע תלמידים להישגים, נדרש 
מנהל שיש בכוחו להנהיג, לקבוע בעצמו חזון, לגייס משאבים ולהבנות תהליך מסודר של 

בקרה, מעקב והפקת לקחים, תוך שיתוף הצוות והתלמידים. 

hayozma
Underline
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ת המטרו ת  ג מתו להש ותרו ך  נו י הח משרד    3 . 9

חשיבות הטמעתן של המטרות כמכלול _ משרד החינוך הוא הגוף הממלכתי שבסמכותו 
וביכולתו להביא למימוש המטרות הנדונות. הטמעת המטרות יכולה להתבצע אחת לאחת או 
כמכלול. הממצאים שתוארו בסעיפים השונים מובילים למסקנה שמימוש מטרה זו או אחרת 
באופן בלתי תלוי בשנייה מניב תוצאות בלתי מספקות, ולכן יש לממשן במשולב. כך למשל 
להטמעת מחשבים בכיתות ללא שינוי נוסף יש אפקט מוגבל בלבד (מופת, 2010), ולשינוי דרך 
הלמידה שיביא גם לתוצאות אפקטיביות של שימור ידע יש צורך בשינוי שיטות הלימוד, 

בשינוי תפקיד המורה ובשינוי שיטת ההערכה (צוקרמן, 2012).

מחקר של ברייק וחובריו (Bryk et al., 2010)  עסק באופן שבו מטמיעים שיפורים בבתי 
ספר. המחקר נערך באוניברסיטת שיקגו ונסמך על בסיס נתונים רב-שנתי על בתי הספר 
הציבוריים בעיר, ועל שני מחקרים בלתי תלויים שבדקו את הרפורמה שבוצעה בבתי הספר 
בעיר (Bryk, 2010). במסגרת המחקר אותרו חמישה גורמים שהם חיוניים לשיפור תפקודו 
של בית הספר: הנהגת בית הספר, הורים וקהילה, יכולת מקצועית של הצוות, למידה ממוקדת 
בתלמיד, הנחיות מובנות ושיטתיות בכל הקשור לתכנית הלימודים. נמצא כי לחמשת הגורמים 
האלה יש גם השפעה הדדית רבה ביותר. מסקנת עורכי המחקר היא שעל מנת להגיע לשיפור 

משמעותי יש לפעול לשינוי כל הגורמים הללו בעת ועונה אחת. 

דוגמה נוספת המובילה למסקנה דומה, מפורטת בספרו של לוין (Levin, 2008). לוין מתאר 
את תוצאותיה ומהלכה של רפורמה בית-ספרית באונטריו שבקנדה, רפורמה שנשענה בין 
השאר על ניסיון שהצטבר מהשינויים שנעשו קודם לכן בבריטניה. לדבריו ניתן לשפר את 
רמת החינוך באופן משמעותי באמצעות יישום עקבי ובלתי מתפשר של תוצרי מחקר אמפירי, 
הנשען על חומר תאורטי, בפרקטיקה הבית-ספרית. התוצאות שבהן התמקדה הרפורמה נגעו 
לשיפורים בתחום האקדמי, האזרחי והאישי של התלמידים. מסקנתו של לוין היא שהמפתח 
העיקרי להצלחה הוא הכרת מערכת הכוחות היכולים להניע יחדיו את השינוי: קבוצות 
אינטרסים, הורים, הקהילה הרחבה וארגונים הפועלים בה, בכלל זה קבוצות לחץ שונות. חלק 
ניכר מההצלחה יש לזקוף לזכות ההיכרות של מפעילי הרפורמה עם הגורמים האלה והשגת 
שיתוף הפעולה איתם, לרבות קביעת סדר יום מוסכם ומשותף לקובעי מדיניות, מנהלים, 

מורים ואנשי אקדמיה. 

אימוץ מטרות כמכלול מהווה שינוי ארגוני מערכתי. חן (2004) מציין כי היוזמות להטמעת 
1) יוזמות ברמה ארצית _  שינויים במערכת החינוך נחלקים לשלושה סוגים עיקריים: 
״רפורמות״ שהמדינה מנהלת 2) ״הפרטה״ _ יוזמות של חברות היי-טק לפיתוח ״בית ספר 
3) יוזמות מקומיות _ בתי ספר ניסוייים  עתידי״ תוך גיוס טכנולוגיית תקשוב עדכנית 
וקהילתיים, בהנהגת מנהלים יזמים ולעתים בליווי הערכה ובקרה של האקדמיה (חן, 2004). 

היבטים של שלושת סוגי השינוי הללו יפורטו להלן.

 
 
 
 
 
 

הוכח כי הטמעת
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המפתח העיקרי
להצלחת רפורמה בבית ספר
הוא הכרת מערך הכוחות

היכולים להניע יחדיו את השינוי: 
קבוצות אינטרסים, הורים, הקהילה 

הרחבה וארגונים הפועלים בה,
בכלל זה קבוצות לחץ שונות.
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יוזמות ברמה מערכתית _ רפורמות בחינוך _ שינויים שיוזמתם ברמה המערכתית קרויים 
גם ״רפורמות בחינוך״. הרפורמות זוכות לתהודה רבה ופרסום, ויעדיהן מהותיים ומקיפים. 
דוגמה בולטת היא ועידת וודסהול שעסקה בחידוש תכניות הלימוד במדע וטכנולוגיה, בהדגש 
של מיומנויות חשיבה מתקדמות. במקרים רבים המאמצים לשינוי מערכתי נעשים ביוזמתם 
של ארגונים בינלאומיים כגון המרכז לחדשנות ומחקר בחינוך CERI של המדינות המפותחות, 
 Tayak) לתכנון החינוך (חן , 2004). טייק וקיובן LIEP ארגון אונסק״ו או המרכז הבינלאומי
Cuban, 1995 &) טוענים כי במקרים רבים רפורמות כאלה זה הן ״סוג של אוטופיה שהביאה 
 Bacharach,) לרוב להתפכחותם של עובדי החינוך ולציניות ציבורית״. בדומה לכך טוען בכרך
1990) כי ״לרוע המזל הסטנדרטיזציה שנחשבה לדרך היעילה ביותר להשגת חינוך איכותי, 
התגלתה כדרך הפחות יעילה להעלאת הסטנדרטים״. רוב הדיווחים המחקריים מצביעים על 
כך שבטווח של כחמש שנים הניסיון לשינוי רפורמיסטי ״נעלם כלא היה״. ניתן להסביר זאת, 
בין השאר, בעובדה שהשינוי הרפורמיסטי נעדר תשתית תאורטית ואמפירית מספקת (המרכז 

לטכנולוגיה חינוכית (מטח), כנס הרצליה 2010).

סיבה מרכזית נוספת לכישלונן של רפורמות הוא הקושי להתמודד עם הצורך בתכנון לטווח 
רחוק _ לרבות היערכות תקציבית, ארגונית, מבנית וטכנולוגית _ במצב של אי-ודאות. תכנית 
הפעולה האופרטיבית והמדיניות שמאחוריה חייבות להיות גמישות מספיק כדי להביא בחשבון 
 Slavin, 1989 ;Bacharach,) שינויים והתפתחויות טכנולוגיות שיתממשו בטווחי זמן שונים

.(1990

מקורות שונים מצביעים על סיבות נוספות לכישלונן של רפורמות חינוכיות בארצות הברית:

רוב התכניות ה״מונחתות״ מלמעלה למטה אינן מצליחות ליצור שינוי, היות שהן יוצרות 
התנגדות ברמת השדה. דוגמאות בולטות לכך הן תכניות להטמעת תקשוב ללא שיתוף מספיק 
של המורים. מתכנני המהלך מעבירים אמנם לידיעת המורים מסמכים פורמליים כלליים, אך 
.(Kozma, 2008; Cohen & Hill, 2001) המורים לא מודעים לפרטים וליעדים האופרטיביים

הצלחה יחסית היתה למדינות שבהן העצימו את המורים, שינו את תכניות הלימוד וגיבשו, 
כחלק מהטמעת התקשוב, שיטות הוראה מפעילות וייעודיות. עם מדינות אלה נמנות למשל 
שוודיה, פינלנד, אוסטריה, גרמניה ואנגליה. לעומת זאת, מדינות שבהן ההשקעה היתה 
״בהצטיידות במחשבים וחיבור לאינטרנט״ בלבד, התקשו לבצע שינוי. עם מדינות אלה נמנות 
למשל אירלנד, פורטוגל ובלגיה (Moonen, 2008; המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח), כנס 

הרצליה 2010).

חוסר תיאום המקשה על יישום הרפורמה, למשל: חוסר תיאום פנימי במשרד החינוך _ בין 
הגורמים שיזמו את תכנית התקשוב לבין הגורמים האחראים על הפדגוגיה, ההערכה והכשרת 
המורים _ גרם לֶנתק בין המורים לבין יישומי המחשב שתוכננו בעבורם: המורים לא הצליחו 

סיבה מרכזית
לכישלונן של רפורמות 

במערכת החינוך היא הקושי 
בתכנון ובעמידה בו לטווח 
רחוק ‒ בכלל זה היערכות 
תקציבית, ארגונית, מבנית 
וטכנולוגית – במצב של 

אי-ודאות.
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 Mccormick,) לעשות שימוש יעיל ביישומים ובתכניות האלה, שלא התאימו לצורכיהם
 .(2004; McFriane, 2001

קיובן (2010) סבור שחלק מכישלונן של רפורמות במערכת החינוך נובע ממתח מתמיד בין 
מטרות דידקטיות או ארגוניות סותרות, מתח הגורם אי-שביעות רצון מהרפורמה. מצב 
הדברים הזה גורם כעבור כמה שנים שינוי כיוון ויוצר רפורמה בכיוון מנוגד, שגם היא לא 
מחזיקה מעמד זמן רב. דוגמה למטרות מנוגדות כאלה היא השאיפה למצוינות אקדמית, 
החתירה לציוני מבחנים גבוהים וההכנה לדרישות סיום של בית ספר התיכון, לעומת 
השאיפה, בעיקר בחינוך העל-יסודי, להתאים את הלימודים לתלמידים ולפתח את יכולותיהם 
האינדיווידואליות (ראו למשל Tyack, 1974). דוגמה נוספת היא ריכוז הסמכות הניהולית _ 
שעשוי, לדעת מקורות שונים (Cermin, 1961), למנוע תופעות של שחיתות ברמה המקומית 
ולייעל את המערכת _ לעומת ביזור סמכויות שיכול לשפר את התאמת המערכת לצורכי 
הקהילה ולהביא לניצול הכוחות המקומיים תוך שיתוף וניהול עצמי (Levin, 1970). הסבר 
נוסף לסבב הרפורמות החוזר ונשנה הוא שקובעי המדיניות נוטים להיכנע לפוליטיקה הכרוכה 
בבעיה ומצליחים רק לעתים נדירות להגיע להערכות אמינות שיאפשרו לאמוד את יעילותן של 
תכניות טרם יישומן (Slavin, 1989). יש חוקרים הסבורים כי השיקולים הפוליטיים העומדים 
מאחורי הרפורמות גורמים לכך שהפעולות יביאו שינויים למראית עין בלבד, כאלה שנועדו 
לרצות את האידאולוגיות הדומיננטיות, ולא יחוללו שינוי של ממש. ברגע שהאידאולוגיה 
הדומיננטית מתחלפת, ניתן לזהות רפורמות חדשות, שנועדו לשרת את מראית העין הרצויה 

.(Willis, 1977 ראו למשל) לאידאולוגיה החדשה

סוגיית הָחלָתן הבלתי נמנעת של רפורמות בית-ספריות חדשות אחת לכמה שנים, לאחר 
כישלון חוזר ונשנה של רפורמות קודמות, נידונה בהרחבה בספרות (קיובן, 2010). כך למשל 
הובעה כבר לפני יותר ממאה וחמישים שנה ביקורת על דקלום מידע מתוך ספרי לימוד ועל 
הוראה פרונטלית, והוצע להניע תלמידים על בסיס תחומי העניין שלהם, טיפוח רגשות, הדגשת 
שיטת המשחק ושימוש באובייקטים רלוונטיים מהעולם שמחוץ לבית הספר (ראו למשל 
Deaborn, 1925 ;Shapiro, 1983). את המחזורים החוזרים ונשנים של הרפורמות לא חייבים 
לראות באור שלילי בהכרח אלא כניסיון רציף לבצע התאמות נדרשות לצרכים משתנים, 
לנסיבות מתחלפות, לבעיות-שעה שצריך לתת להן פתרון ולשינויים בערכים חברתיים שראוי 

להתחשב בהם. 

קיובן מציין שעל אף דימוי המטוטלת שאנו מייחסים למחזוריות שבה רפורמות עוברות 
מכיוון אחד למשנהו מדי תקופה, לא מדובר בחזרה לנקודת המוצא עם כל תנודה של 
המטוטלת. מנקודת מבט היסטורית ניתן לקבוע שעל אף הצלחתן הדלה של הרפורמות חלו 
בכל זאת שינויים דרמטיים במהלך הזמן, כמו למשל החלפת מורים ומנהלים חסרי הכשרה 
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באנשי מקצוע מוסמכים, שינויים במבנה הארגוני של בתי הספר, במתקנים שלהם, במימונם 
ובתכניות הלימוד שלהם. את חלקם של השינויים האלה ואת תפוקתן הדלה של הרפורמות 
ניתן להסביר באוטונומיה הרבה יחסית שיש למורים בעבודתם. קובעי מדיניות ופקידים 
זקוקים לתמיכת המורים כדי להשיג מטרות ולהפגין הצלחה. התוצאה היא פיקוח חלקי, 
שמשאיר בידי המורים מרחב גדול של שיקול דעת (ראו למשל Weick, 1976). בדיוק את 
שיקול הדעת הזה מורים מפעילים לקידום חידושים שישרתו לדעתם את האינטרסים של 

תלמידיהם, אך לא בהכרח יקדמו חידושים שלדעתם אינם כאלה (קיובן, 2010).

למרות התפוקות הדלות בדרך כלל של הרפורמות, יש מדינות שונות שבהן רפורמות נחלו 
הצלחות לא מבוטלות. כאשר בוחנים את המכנה המשותף להטמעתן המוצלחת של תכניות 
שנועדו להתאים את מערכות החינוך לנדרש ממאפייני המאה ה-21 במדינות מובילות בעולם, 
נמצא שהן מוגדרות כתכניות לאומיות וארוכות-טווח ומעוגנות בחוק או בתקנות. בבסיסן 
ניצבים חזון ברור, מטרות ויעדים מדידים ותכניות פעולה אופרטיביות המגובות בתקציבים 

ייעודיים (המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח), כנס הרצליה 2010).

צוקרמן (2012) מסכמת רפורמות בכמה מדינות כאלה (יפן, ניו-זילנד ואחרות) ומציינת גורמים 
אחדים להצלחתן. הבולטים בהם הם הערכה פנימית של מורים את התלמידים, אוטונומיה 
מספקת לבתי הספר ולמורים מבחינת היענות לצרכים שונים של התלמידים, שימת דגש על 
הבעת דעה אישית של תלמיד ופיתוח מיומנויות חשיבה. לוין (Levin, 2008) מסכם רפורמה 
רחבת-היקף שבוצעה בקנדה, ומסיק שהצלחתה היא בראש וראשונה פועל יוצא של התחשבות 
באינטרסים של גורמים שונים, לרבות פוליטיקאים, מנהלים, מורים ותלמידים, תוך שיתופם 
במאמץ והנעתם לעבר מטרה משותפת. גם מהניסיון שנצבר בישראל עולה מסקנה דומה. 
פישר ומיכאלי (בריאיון עם חן, 2010) מציינים כי שינוי מוצלח חייב להישען על שיתוף פעולה 
עם משרד החינוך, עם המערכת המוניציפלית, עם מנהלים ומורים ותוך בקרה ופיקוח של 

האקדמיה. 

 ,APPLE-ו IBM מודל ההפרטה _ הדגם הוא הפרטה של החינוך על יד תאגידי מחשבים כגון
מהלך שכותרתו ׳בית הספר העתידי׳. מדובר בגיוס הטכנולוגיה העדכנית לצורכי לימוד, 
ביוזמת חברת היי-טק ובשיתוף גורמי חינוך. נערך מחקר בינלאומי משווה ב-36 מדינות 
לסיכום ההצלחות של מודל זה (Kozma, 2003). לא נמצאו מודלים של בתי ספר המתארים 
שינוי מערכתי כולל ויעיל. נמצאה התחלה של שינוי מבטיח כזה ב-6 מתוך 176 בתי ספר 
ניסוייים בלבד. בשלב זה טרם הצטברו מספיק ממצאים על מודל ההפרטה, ולכן אין עדיין 

אפשרות להסיק מסקנות לגבי יעילותו ותוצאותיו (חן, 2004).
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רבות מהרפורמות
המוצלחות מוגדרות כתכניות

לאומיות וארוכות-טווח ומעוגנות 
בתקנות ובמסמכים של משרד החינוך. 

בבסיסן ניצבים חזון ברור, מטרות 
ויעדים מדידים ותכניות פעּולה 

אופרטיביות המגובות בתקציבים 
ייעודיים.
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יוזמות שינוי ברמה המקומית _ יוזמות ברמה המקומית, הן בארץ והן בחו״ל, שימשו בחלקן 
מודל להרחבה ויישום במקומות נוספים. חלקן יושמו כחלק מניסוי אמפירי, המלווה בתצפיות 
ובבדיקה שיטתית, וחלקן לא. בין היוזמות ההיסטוריות הידועות יש לציין את ניסוי סמרהיל 
באנגליה, את פעילותו של יאנוש קורצ׳אק, את בית הספר שהקים רודולף שטיינר בגרמניה, 
את בית הספר הניסויי שהקים הפילוסוף ג׳ון דיואי באוניברסיטת שיקגו ואת בית הספר של 

מריה מונטסורי ברומא (שם).

דפוס מודרני של שינוי מקומי מבוסס לעתים קרובות על טכנולוגיות מידע ותקשורת 
שמשחררות את הלמידה מכפיפּות למקום ולזמן. דוגמה בולטת היא האוניברסיטה הפתוחה, 
שבין עקרונותיה שימוש אינטנסיבי באמצעי תקשורת עדכניים להוראה ולמידה, הגמשת 
מסגרות הלמידה והתאמתן לתלמיד ולביקושים, טשטוש ההבדלים הגאו-תרבותיים בין מרכז 
לפריפריה. דוגמה עדכנית נוספת היא ניסוי שנערך באוניברסיטת תל אביב ומהווה פיתוח 
לרעיונותיו של דיואי  _  לערוך מחקר חינוכי במסגרת טבעית ואורגנית של בית הספר. הניסוי 
מושתת על תפיסת השונות הבין-אישית כמקור ברכה ועושר אינטלקטואלי, שימוש בסביבת 
למידה דיגיטלית כמענה לצורכי למידה אישיים, הגמשת מסגרות ההוראה והלמידה בזמן 
ובמרחב ואימוץ עקרונות של בית הספר כארגון לומד, שמפיק לקחים ומיישמם. הניסוי מלווה 
במחקרי שדה ובהערכה חיצונית לאורך זמן. נתוני המחקר מצביעים על עלייה של 30 אחוז 

בציוני התלמידים (שם).

יוזמות חשובות נוספות בישראל מופעלות במסגרת בתי ספר ניסוייים מקומיים כחלק ממודל 
המשלב מאמצים ברמה ארצית ומקומית ומופעל על ידי גף ניסויים ויזמּות במשרד החינוך. 
במסגרת זו בתי ספר ניסוייים פועלים בליווי של מסגרת תאורטית ורק אחרי שעמדו במבחן 
קבלה. במשך חמש שנים מקבל בית הספר הדרכה ותמיכה, ובסופן מאפשר לו הגף להפיץ את 
התכנית שפיתח. כל מנהל בית ספר מנהל תיעוד של הניסוי, המאפשר העברה של הרעיונות 

החדשניים שבמודל (שם). להלן שתי דוגמאות לפעילות כזאת של בתי ספר ניסוייים:

בית הספר הניסויי מבואות הנגב (קיבוץ שובל): זהו בית ספר שאוכלוסייתו מגוונת וכוללת 
תלמידים מיישובים כפריים יהודיים, מהפזורה הבדואית בנגב, תלמידים יהודים עירוניים 
מבוססים ותלמידים מעיירות פיתוח. בית הספר החל ליישם תכנית חדשנית המדגישה חינוך 
סביבתי באמצעות פרויקטים בין-תחומיים המצויים בתפר שבין אקולוגיה, חברה וטכנולוגיה. 
התכנית מבוססת על למידה תוך ביצוע פרויקטים, חינוך להבנה, שימוש גמיש ויצירתי במידע. 
כחלק מהשינוי צומצם מספר המקצועות הנלמד מ-8 ל-4-5, היחס לתלמידים נעשה אישי 
יותר, המורה הפך ממקור ידע לשותף ללמידה תוך תכנונה וניווטה, התלמידים והמורים צוידו 
במחשבים ניידים. שבוע הלימודים קוצר משישה ימים לחמישה, אך משך השיעורים הוארך 
ל-60 דקות. מקצועות הלימוד אוחדו לשני אשכולות מרכזיים _ הומניסטיקה ומדעים. בנוסף 

לאלה לומדים הילדים גם שפות, מתמטיקה, אומנות וחינוך גופני (צוקרמן, 2012).
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חלק מן היוזמות
ברמה המקומית שימשו דגם

להרחבה ויישום במקומות נוספים.
בין היוזמות ההיסטוריות הידועות: 
ניסוי סמרהיל, פעילותו של יאנוש 

קורצ'אק, בית הספר שהקים רודולף 
שטיינר וזה שהקימה

מריה מונטסורי.

רפורמות בחינוך
יכולות להסתייע בתאגידי 

מחשבים וכך לגייס 
טכנולוגיה עדכנית לצורכי 

לימוד, ביוזמת חברת הייטק 
ובשיתוף גורמי חינוך.
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ב-2012 פורסם דוח מקרה על בית הספר 'מבואות הנגב'. על פי הדוח בית הספר הוא דוגמה 
מוצלחת במיוחד לבית ספר ציבורי בישראל שהצליח לפתח סביבת למידה ייחודית המקדמת 
את מיומנויות הלמידה של המאה-21. המשימות והפרויקטים פועלים לחיזוק המודעות 
וההבנה המטא-קוגניטיבית של התלמידים. נמצא שהתלמידים אוהבים לבוא לבית הספר, 

.(Tubin, 2012) מעריכים את מוריהם ומעורבים בנושאים הנלמדים

מקרה זה הוא דוגמה לשינוי בתפקיד המורה, ממקור ידע לשותף בידע, דוגמה לתכנית 
אוטונומית של בית הספר, לשינוי בתפקיד התלמיד, הפועל באופן אקטיבי ועצמאי, ודוגמה 
ללימוד ממוקד בפרויקטים הדורשים חשיבה מורכבת וגורר בעקבותיו הערכה של התלמידים 
למוריהם (שיקום הסמכות המקצועית של המורים) ומעורבות שלהם בנושאים הנלמדים. 
הדיווח מדגיש גם את השילוב של תלמידים מאוכלוסיות שונות, בכלל זה מעיירות הפיתוח, 
עובדה שיש בה כדי לצמצם את אי-השוויון בהזדמנויות בין תלמידים מבוססים לכאלה 

שבאים מרקע כלכלי-חברתי נמוך (צוקרמן, 2012).

רמות חפר _ בית חינוך ניסויי קהילתי: בית הספר משמש מרכז להפצת מודל הלמידה המיוחד 
שלו, ״דיאלוג יצירתי״. דיאלוג בין אדם לידע, בין אדם לאדם, דיאלוג ערכי ומוסרי, דיאלוג 
בין אדם למקום, דיאלוג עם השורשים היהודיים והישראליים ודיאלוג עם איכות החיים 
והסביבה. המודל הוא פרי פיתוח משותף של מורים, הורים ותלמידים. יש בו שלושה מרכיבים 
עיקריים: עיבוד הידע בעבודת-חקר קבוצתית, הצגת הידע בדרכים יצירתיות והצגה בפני 
קהלים שונים. חלק מהעבודה מתבצע בקבוצות קטנות, שפועלות בכוחות עצמן, על פי כללים 
אקדמיים. בתהליך העבודה רוכשים התלמידים מגוון מיומנויות שיישומן חוצה את גבולות 
הדעת המסורתיים _ טיפוח עצמאות מחשבתית, חשיבה גמישה, הסתגלות לשינויים פנימיים 
וחיצוניים, יצירתיות, מיומנות עבודה בצוות, ניסוח עמדות, הצגתן והגנה עליהן. מטרת המודל 
היא להכשיר את התלמידים להצלחה במאה ה-21. במקצועות שנקבעו, באישור משרד החינוך, 
התלמידים נבחנים על עבודה ותוצר במקום בבחינה כתובה רגילה. על פי מחקרי הערכה 
שבוצעו באוניברסיטת תל אביב בשיתוף עם גף ניסויים ויזמּות במשרד החינוך, יש לניסוי 
השפעה ניכרת על המוטיבציה של המורים והתלמידים כאחד. המורה הופך ממקור הידע 
למנחה ומנווט, ועליו להיות בעל יכולת לסייע בתחומים שונים ומגוונים. הנקודה המרכזית 
בדוגמה זו היא שתכנית הלימודים לא השתנתה אלא נוספו לה דרכי למידה והערכה חדשות, 

המקנות מיומנויות נוספות (צוקרמן, 2012).

יחסית למודלים האחרים, של רפורמות ברמה ממלכתית ושל שינויים שנערכו ביזמת המגזר 
השלישי (הפרטה), לשינויים ברמה מקומית שתוארו לעיל _ שינויים שפותחו במסגרת אקדמית 
או ביזמה של מנהיגות אישית _ יש הצלחה רבה יחסית בהפצת השינוי ושמירתו לאורך זמן, 

אך השפעתם על המערכת בכללותה מזערית (חן, 2004). 
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בישראל מופעלות
יוזמות חשובות נוספות במסגרת

בתי ספר ניסוייים מקומיים. זה חלק 
ממודל שמפעיל גף ניסויים ויזמּות במשרד 

החינוך, והוא משלב מאמצים ברמה הארצית 
והמקומית. ניסויים שנחלו הצלחה בארץ 

מבוססים על תכנית אוטונומית לבית הספר, 
שינוי בתפקיד התלמיד, הפועל

באופן אקטיבי ועצמאי, שינוי בתפקיד 
המורה ושימוש בדרכי

חשיבה מורכבות.
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לסיכום:
שני המודלים שלגביהם יש כיום ממצאים משמעותיים הם יוזמות ברמה   �

המקומית ורפורמות ברמה הממלכתית. לשני המודלים הצלחות מסוימות.
המכשולים המשמעותיים ביישום רפורמות ברמה הממלכתית בחינוך הם: 1) סדר   �
יום פוליטי שאינו מאפשר טווח זמן ארוך הנדרש למימוש הרפורמות 2) התנגדות 
ברמת השדה 3) היעדר תשתית תאורטית ואמפירית מספקת 4) חוסר תיאום בין 
מחלקות שונות במשרד החינוך בביצוע פעולות הקשורות לרפורמה 5) שילוב לא 
מספיק של המורים בתהליך, בכלל זה חָסרים בהכשרתם 6) התאמה לא מספקת 

של תכניות הלימוד ויישומי המחשב _ ליעדים.
משתנים מרכזיים שעשויים לתרום להצלחת רפורמה הם: 1) שיתוף פעולה בין   �
משרד החינוך, הרשות המקומית, מנהלים, מורים, תלמידים והאקדמיה 2) 
מנהיגות אישית של מנהלי בית ספר 3) הֲעָצמה ושיתוף של מורים 4) תכנית 
פעולה מתוקצבת ומתואמת לזמן ארוך 5) מימוש כלל המטרות בעת ועונה אחת, 

תזמון שיאפשר תמיכה של מטרה אחת בשנייה.

יחסית למודלים
אחרים של הפרטה ושל רפורמות 

ברמה ממלכתית, לשינויים שפותחו 
במסגרת אקדמית או ביזמה של 

מנהיגות אישית יש הצלחה בהפצת 
השינוי ושמירתו לאורך זמן, אך 
השפעתם על המערכת בכללותה 

מזערית.
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4. המלצות26

פרק זה יעסוק ב-

חינוך לחברה של דעת  4.2

חינוך לחברה של תרבות   4.3

תמיכה מערכתית בהשגת המטרות   4.4

ה מ קד 4 ה . 1

התמורות שחלו כתוצאה ממהפכת המידע, מהשינויים בתפיסות, באידאולוגיות, דרכי 
החשיבה וההתנהגות הן משמעותיות ביותר בהיקפן ובהשלכותיהן על מערכת החינוך. עם 
זאת, ההתאמות שבוצעו במערכת החינוך בארץ לתמורות האלה אינן עונות עדיין על הנדרש 

(חן, 2004; מטח, 2010; סולומון, 2012). כך שהמהפכה העיקרית עדיין לפנינו.

בפרקים הקודמים נוסחו חמש מטרות שעל סמך ממצאים אמפיריים, יש צורך דחוף להעמידן 
בראש סדר העדיפויות ולשנות את אופן ההיערכות להשגתן. בפרק הנוכחי נעסוק בהמלצות 
לקידום מימושן של המטרות הללו. חלק מן ההמלצות נובע ישירות מהממצאים שנסקרו, 
וחלקן משקף רעיונות שהעלו חברי הוועדה על סמך עיון בממצאים. יש לציין כי בעת ניסוח 
ההמלצות הובאו בחשבון, במידת האפשר, המגמה להתמקד בממצאים שנתבררו כמשמעותיים, 
כן הובאו בחשבון הסקירות  בכיווניהם.  וחד-משמעיים  ואיתן  ידע מבוסס  על  נשענים 
והדיווחים על פעולות משרד החינוך המבוצעות כבר עתה (כמפורט בנספחים לדוח זה). 

ההמלצות שלהלן נוגעות לשלושה תחומים:

חינוך לחברה של דעת  �
חינוך לחברה של תרבות  �

תמיכה מערכתית בהשגת המטרות  �

ראו גם נספח 1 תרשים 3 ״שינויים עיקריים שיחולו עם יישום ההמלצות בתפקידי התלמיד, המורה, בית    26

הספר, משרד החינוך״.

4

ש 

דרכ
. עם

כי 
ם 

בפרקים הקודמים נוסחו
חמש מטרות שיש להעמיד בראש

סדר העדיפויות בחינוך – הקניית 
מיומנויות המאה ה-21, שיפור ההישגים 
והאוריינות, קידום שוויון ההזדמנויות, 
חינוך להתנהגות חברתית נאותה, טיפוח 
המייחד כל אחת מהאוכלוסיות בישראל 

והבניית המשותף להן. הפרק הבא
יעסוק בהמלצות לקידום

המטרות האלה.

 
 
 
 
 
 
 

האתגר המרכזי
של המערכת הוא להבטיח 
שבעקבות התמורות שנבעו 

ממהפכת טכנולוגיית המידע, 
בית הספר יקנה לתלמידיו 

את מיומנויות
המאה ה-21. 
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ת ל דע ש ברה  ך לח נו י 4  ח . 2

מיומנויות ואוריינות  4.2.1

בעיה מרכזית היא אי-מימוש הציפייה שבעקבות התמורות שנבעו ממהפכת טכנולוגיית המידע 
ומהשינויים המשמעותיים שחלו בשוק העבודה, בית הספר יַקנה לתלמידיו את שנדרש כיום 
מבוגריו _ מיומנויות המאה ה-21: יכולת פתרון בעיות מורכבות, ניתוח וסינתזה של מידע, 
חשיבה מערכתית ויצירתית, תקשורת בין-אישית ועבודת צוות, העברת ידע ושימוש בו לצורך 
התמודדות עם סוגיות שונות ובעיות מגוונות, יכולת ביקורת והערכה ושימוש בהן לבחינת 

פתרונות חלופיים, משמעת עצמית וניהול זמן, מיומנות שימוש בכלי תקשוב. 

בעיה נוספת היא שלפי פרמטרים שונים כגון אחוז הזכאים לבגרות ועמידה בדרישות הסף 
של האוניברסיטאות, הישגיהם הלימודיים של תלמידי ישראל עדיין נמוכים. יתר על כן, 
השונות בהישגי התלמידים בארץ היא מהגבוהות בעולם. לאחוז ניכר מן הילדים _ רבים 
מהם משתייכים לאוכלוסייה הערבית או לאוכלוסייה היהודית באזורי מצוקה _ יש הישגים 

לימודיים נמוכים.

בנוסף לכך קיים חשש מהדגשת יתר של מבחנים סטנדרטיים כגון המיצ״ב (הישראלי) או 
PISA (הבינלאומי). מבחנים אלו חשובים ומסייעים להערכת מה שהושג ולהפקת לקחים, 

אולם הלחץ להגיע להישגים עלול לגרום לשימוש יתר במדדים ודרכי הערכה. ואכן, ממצאים 
מעידים על תופעות לא רצויות שעלולות להתלוות למבחנים אלו עקב שימוש שאינו מיטבי. 
כך למשל יש פגיעה באוריינות ובידע במקצועות ובתחומים שהישגי התלמידים בהם אינם 
נמדדים כלל וכן במקצועות שבהם יש מדידה אך התלמידים נבחנים בהם רק על חלק מן 

החומר הנלמד. 

המלצות — בתחומי פיתוח היכולות האורייניות
הוראה-לשם-הבנה,  באמצעות  ועידודה  העברה  יכולת  מעמיקה,  למידה  פיתוח   �

שמחייבת יישום גמיש של ידע בהקשרים שונים 
פיתוח מטא-קוגניציה  �

הוראה באמצעות פיתוח דיאלוג אקדמי פורה משותף, הדדי, פתוח וחקרני, רציונלי   �
ומחייב לידע דיסציפלינרי _ שיח שגם מספק ללומדים כלי חשיבה וגם מרגיל אותם 
לדפוסי חשיבה פוריים (ראו בֵסיפה של סעיף 3.2.1 דלעיל כמה פעולות מעשיות, שהציעה 
ועדת המומחים האמריקאית (NRC, 2012) ויש בהן כדי לקדם הוראה מסוג זה).
המשך והאצה של המאמץ להטמעת טכנולוגיות חדשות תומכות-למידה: שימוש   �
בטכנולוגיות חדישות חיוני לצמצום הפער בין הסביבה שבה חי הילד לבין סביבת 
הלימוד בבית הספר, וחשיבותו רבה בהיותו אחת המיומנויות הנדרשות מן התלמיד 

בפיתוח היכולת
האוריינית מומלצת למידה 
מעמיקה שתתרום ליכולת 
העברה ועידודה באמצעות 

הוראה-לשם-הבנה, שמחייבת 
יישום גמיש של ידע 

בהקשרים שונים.
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כיום וערובה למיצוי רב יותר של הפוטנציאל הטכנולוגי העדכני כחלק משיטות 
הלימוד. 

תכנית לקידומו האישי של כל תלמיד: קידום משוב אישי קבוע תוך הערכה-לשם-  �
למידה, המתבצעת תוך איסוף נתונים על הלמידה, פירושם והסקת מסקנות לגבי מידת 
השגתם של יעדי ההוראה. יש צורך בביצוע הערכה-לשם-למידה ובמתן משוב מתמשך, 

עקבי, רציף, ספציפי לתלמיד וממוקד בהנחיות פרטניות כיצד להשתפר.
ציפיות גבוהות: ציפייה למסוגלות של התלמיד להצליח, עידוד התלמיד לקביעת   �
סטנדרט אישי גבוה ובחירת מסלול לימודים בהתאם. הציפייה של צוות המורים 
והנהלת בית הספר להצלחה ולהישגים חייבת לבוא לידי ביטוי בעידוד ללמידת 
תחומים ומקצועות יוקרתיים, במידת האפשר מבחינת התלמיד, וכן בעידודה וגיבושה 
של תחושת מסוגלות עצמית ריאלית לתלמידים, ובמעקב רציף אחר התקדמותו של כל 

תלמיד. 

4.2.2 שוויון הזדמנויות וצמצום פערים
           (ההמלצות בסעיף זה נשענות על ידע אמפירי ראשוני)

הפערים החברתיים והכלכליים בין האוכלוסיות השונות, בארץ ובעולם, הולכים וגדלים. 
בין הסיבות להתרחבות הפערים בהכנסות יש למנות את הקפאת העלייה בשכר המשפחות 
מעוטות-האמצעים, טכנולוגיות חדשות המביאות לשכר גבוה יותר לאנשי מקצוע שרובם 
ממעמד מבוסס כלכלית, הפרטה ומיקור-חוץ למדינות שבהן שכר העבודה נמוך, על חשבון 
עובדים מקומיים ממעמד נמוך, ריבוי משפחות חד-הוריות שמצבן הכלכלי גרוע יחסית. 
במקביל להרחבתו של פער ההכנסות בין משפחות מבוססות לבין משפחות מעוטות-אמצעים 
מתרחב גם הפער בהישגיהם של הילדים ובהשכלתם ועקב כך מחמירים גם הפגיעה בשוויון 
ההזדמנויות של התלמידים, בעיקר אלה מהשכבות מעוטות-האמצעים, ואי-מיצוי היכולות 
המיוחדות והשונות של כל תלמיד. סך הגורמים שתוארו מחולל תהליך של מעגל קסמים 
שלילי _ יצירת פערים ברמת החינוך בין המעמדות, הגורמת להקטנת יכולת ההשתכרות של 
ילדי הדור הבא, המביאה להגדלת אי-השוויון בהכנסות, שגורם להתרחבות נוספת בפערי 

החינוך. 

המלצות — שינוי בהקצאת משאבים
שינוי בהשקעת משאבי תקציב וכוח אדם: על מנת לצמצם פערים בין האוכלוסיות   �
אין די במעבר מאי-שוויון לשוויון בחלוקת המשאבים. מוצע לאמץ מדיניות של 
השקעה רבה יותר באוכלוסיות  מעוטות-אמצעים, לפי צורכי התלמידים והקהילות. 
יש מקום לחשוב על תוספות דיפרנציאליות של משאבים כספיים לרשויות ועל תוספת 

-
ת 
 ,

ת 
ם 
ת 
ה 
ל 

למידה מעמיקה ראוי
שתכלול דיאלוג אקדמי פורה,
משותף, פתוח וחקרני והטמעה

מואצת של טכנולוגיות חדשות, 
תומכות-למידה, שתצמצמנה את הפער 

בין הסביבה שבה התלמיד חי לבין 
סביבת הלימוד שלו בבית הספר. 

ן 
ת 
ם 
ל 
י 

ת 
ל

כדי לצמצם פערים
באוכלוסיית התלמידים יש

להמשיך ביישום מדיניות של השקעת 
משאבים רבים יותר באוכלוסיות 
חלשות. אם מערכת החינוך תזהה 

מורים יעילים ותצליח להפנות אותם 
לבתי ספר המשרתים אוכלוסיות 

חלשות, יהיה בכך כדי לצמצם את 
אי-השוויון הנובע ממשתני

רקע משפחתי.
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כספית ספציפית למורים ולמנהלים העובדים בקרב אוכלוסיות מעוטות-אמצעים, 
בעיקר באוכלוסייה הערבית ובאוכלוסייה היהודית המרוכזת באזורי מצוקה (ראו 
פירוט בסעיף הבא). סיוע מיוחד לבתי ספר שבהם יש אוכלוסיות מעורבות מבחינה 
כלכלית-חברתית ולתלמידים משכבה חברתית-כלכלית נמוכה, בכלל זה הנחיה אישית, 

ציפיות גבוהות ומשוב תכוף, שעות השלמה, ותכנית שיקום ספציפית לתלמיד. 
עידוד מורים ללמד תלמידים ממשפחות מרקע חברתי-כלכלי נמוך: מערכת החינוך   �
עשויה לצמצם, בתנאים מסוימים, את אי-השוויון הנובע ממשתני רקע משפחתי, אם 
תזהה מורים יעילים ותצליח להפנות אותם לריכוזי אוכלוסייה ובתי ספר המשרתים 
אוכלוסייה מעוטת-אמצעים (הפניה שתותנה בין השאר במשך הזמן שבו ישרתו 
המורים את האוכלוסייה מעוטת-האמצעים, ובתוספת לשכרם). אסטרטגיה שעשויה 
להועיל בהקשר זה היא השקעת זמן של מורים המשרתים אוכלוסיות אלו על ידי שעות 
השלמה ושעות פרטניות בקבוצות קטנות (אסטרטגיה כזאת מופעלת כיום במסגרת 

'אופק חדש').
התמקדות בגיל הרך: 27 ממצאי מחקרים מראים כי התערבויות המתמקדות בילדים   �
בני המעמד הנמוך עם הגיעם לבית הספר עדיפות על אלה שנעשות בקרב הילדים 

הבוגרים יותר. עדיף לעסוק יותר במניעה ופחות בשיקום. 
כמו כן חשוב להביא לכך שיושג רצף פעולות בין מערכת החינוך בגיל הרך, לבין זו של   

בית הספר היסודי ומערכות ההמשך.
שיתוף הורים: הכנת תכנית מיוחדת לשיתוף פעולה עם הורים לילדים משכבות   �
מצוקה. מכיוון שיש הורים ממיצב חברתי-כלכלי נמוך שאינם אמונים על צריכת 
המשאבים שהורים מהמעמד הבינוני-גבוה מקבלים (תשומת לב לילדם, התייחסות 
מיוחדת למשוב של ההורים על פעולותיו וכיוצא באלה), מוצע לכוון את ההורים בני 
המעמד הנמוך ולהכשירם לפיקוח על תהליך הלימוד: כיצד להעריך את פעולותיו 
של המורה? כיצד ניתן לתקן הערכה לא נכונה שלו או תגובות שלו לילדיהם? כיצד 
ניתן להשפיע עליו לספק יותר תשומת לב ומשאבים אחרים לקידומם של ילדיהם? 
וכדומה. כן מוצע לגבש יחד עם ההורים ציפיות משותפות להם ולבית הספר בנוגע 
להצלחת ילדיהם, תוך שיתופם בדיווח למורים על הכנת שיעורי הבית, היעדרויות 

ובעיות התנהגות. 
שיתוף בקבלת החלטות: גיבוש דרכים לשיתוף האוכלוסייה הנזקקת בקביעת הצרכים   �
ובקבלת ההחלטות הנוגעות לה. הכוונה היא להעצָמה של מנהיגות מקומית, לשיתוף 
בתכניות שינוי, באיתור צרכים ובהפקת לקחים על ידי כל המערכות המקומיות 
הנוגעות בדבר, לרבות הרשות המקומית, נציגים מקומיים של משרדי הממשלה, 

עמותות וכמובן מנהלי בתי ספר, מורים והורים.

יש לתת את הדעת לפעולות שנעשו במשרד החינוך להרחבת חוק חינוך חובה לבני 4-3, לפי המלצות ועדת    27

טרכטנברג.

�� הדרכה שמעודדת
ומנחה הורים ממעמד

כלכלי-חברתי נמוך יכולה לסייע
להם לכוון משאבים של בית הספר

ושל המורים לקידום ילדיהם.
הורים אלו מפיקים הרבה מהכוונה 
והכשרה מיוחדות, המאפשרות להם 

לסייע למורים באופן יעיל
בקידום הילדים.

7

יש לפעול לגיבוש דרכים 
לשיתוף האוכלוסייה 

הנזקקת בקביעת הצרכים 
ובקבלת ההחלטות 

הנוגעות לה.
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אסטרטגיית שיפור בתי ספר המשרתים אוכלוסיות דלות-אמצעים: לפי הספרות   �
המקצועית, בבתי ספר המשרתים אוכלוסיות דלות-אמצעים, הסיכויים לשיפור ברמת 
בית הספר היסודי גדולים מאשר ברמת חטיבות הביניים והחטיבות העל-יסודיות. 
לפיכך מומלץ לרכז בבתי הספר האלה את עיקר מאמצי השינוי. כמו כן מוצע להביא 
בחשבון כי ניסיונות במספר בתי ספר המשרתים אוכלוסייה במצוקה הראו כי לעתים 
פיצול בית ספר לשני בתי ספר נפרדים והפעלת תכנית התערבות לשינוי בכל אחד מהם 

בנפרד יכולים לסייע בהשגת השינוי. 
חינוך לפנאי: הרחבת הפעולות בתחום הפנאי תוך שימת לב מיוחדת לאוכלוסייה   �

הערבית ולאוכלוסייה היהודית המרוכזת באזורי מצוקה.

בות ר ת ל  ש ברה  ך לח נו י ח  4 . 3

התמורות והשלכותיהן בתחום הפערים בין   4.3.1
אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית

הפערים בין האוכלוסיות שנדונו בסעיף הקודם אינם רק בעיה של פערי שכר והזדמנויות 
לרכישת ידע אלא גם של ניכור ולעתים אף עוינות בין האוכלוסיות. החברה הישראלית 
מאופיינת בקבוצות חברתיות ותרבותיות הנבדלות זו מזו ובמידה רבה אף מנוכרות זו לזו. 
הנבדלּות באה לידי ביטוי בשפה, תרבות, היסטוריה ומורשת. השלכות משמעותיות במיוחד 
על מערכת החינוך יש לַהבדלים בין ערבים ליהודים ובין חרדים, לדתיים ולחילונים. הנבדלות 
החברתית-תרבותית היא גורם חשוב בשונות הרבה באוכלוסיית התלמידים בפרמטרים 
מרכזיים: למשל בתחושת חוסר ההשתייכות לחברה הישראלית, ּוברמת ההישגים הלימודיים, 
הנמוכה במגזרים מסוימים. השונות הזאת בולטת בעיקר בקרב האוכלוסייה הערבית 
והאוכלוסייה החרדית. הגידול המספרי בקבוצות מיעוט הפך את הטיפול בניגודים אלה 

ובהשלכותיהם לגורם קריטי בחברה הישראלית. 

המלצות להבניית המשותף לאוכלוסיות השונות תוך טיפוח 
המייחד כל אוכלוסייה

(ההמלצות בסעיף זה נשענות על מידע אמפירי שבשלב זה הוא חלקי בלבד)

אוטונומיה לבית הספר וסייגים לה: אוטונומיה לבית הספר עשויה לאפשר טיפוח של   �
המייחד את האוכלוסייה שאת תלמידיה הוא משרת. האוטונומיה תבוא לידי ביטוי 
במתן אפשרות לבית הספר או לקהילה לקבוע את התכנים הייחודיים להם. לימוד 
המתבסס על העושר התרבותי של קבוצת ההתייחסות שאליה משתייך התלמיד עשוי 
לגבש אצל התלמידים בסיס של ידע, תחושת השתייכות וערך עצמי שבהמשך יאפשרו 
וי 
רו

אלה 

ח ש
ביטו
ימו

של 
וי 
ד 

בית ספר שנהנה
מאוטונומיה יכול לטפח את

המיוחד לאוכלוסייה שאת תלמידיה 
הוא משרת. יש הטוענים שחינוך כזה 
הוא שלב הכרחי בדרך לחינוך להכרת 
האחר – השונה בתרבותו או בדתו – 

ויהיה בסיס להבניית המשותף
לחברה הישראלית.

 
 
 

הפערים בין
האוכלוסיות אינם רק 
בעיה של פערי שכר 
והזדמנויות לרכישת 

ידע אלא גם של ניכור 
ולעתים אף עוינות בין 

האוכלוסיות.
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דיאלוג של כבוד הדדי בין תלמידים מתרבויות שונות. בנוסף לאמור יש לציין שמתן 
אוטונומיה נרחבת לבית הספר מעניק לו יכולת להסתגל לסביבה שמשתנה לעתים 
תכופות, להתחדש, להתייעל, לאתר מבעוד מועד צרכים משתנים של התלמידים ולקבל 
החלטות בהתאם. חשיבות מיוחדת יש ליכולת ההסתגלות המהירה עקב השינויים 
התדירים והמשמעותיים בסביבת מערכת החינוך (כמפורט בפרק 2), ולכן יש חשיבות 
מיוחדת למתן אוטונומיה לבתי הספר. האוטונומיה תבוא לידי ביטוי בתכניות לימוד 
שמעבר לליבת לימודים משותפת, ביכולת לקבל החלטות על ניהול תקציב עצמאי, 
גיוס וניהול של כל אדם וגיבוש מדיניות פדגוגית. יש לסייג את האוטונומיה בכך שבית 
הספר יפעל תוך שמירה על עקרונות אחריותיות, הערכה עצמית, בקרה עצמית, בקרה, 
הערכה וביקורת חיצונית שיבטיחו את ניצול האוטונומיה באופן מועיל. כמו כן יש 
לוודא כי במסגרת האוטונומיה תובטח פעילות להכרת האחר וכיבוד האחר כמפורט 

בהמלצות שלהלן.
הכרת האחר וכבוד לאחר: הבניית המשותף לחברה הישראלית תחילתה בפעילות   �
להכרת האחר השונה בתרבותו או בדתו, לרבות הכרת הדת והתרבות המוסלמית, 
הנוצרית, היהודית-חרדית, היהודית-חילונית. המשכה של הפעילות יהיה מפגשים 
פעולות  וחברתיות משותפות.  לימודיות  ופעילות הממוקדת במטרות  משותפים 
ספציפיות המומלצות בנושא זה הן לימוד על תרבויות רוב ומיעוט, תרגום הידע 
לחוויות ותחושות אישיות של התלמיד, פיתוח מיומנויות תקשּור עם פרטים מתרבויות 
אחרות, עידוד צדק חברתי, מיתון דעות קדומות ופיתוח דרכי פעולה דמוקרטיות, 
גיבוש סביבה המתנגדת לגזענות, הימנעות משיבוץ של ילדים לחינוך מיוחד או לכיתות 
מחוננים בהשפעת שיוכם לאוכלוסייה זאת או אחרת, התייחסות להיסטוריה, שפה 
ותרבות של קבוצות מיעוט ושילובן בתכניות הלימודים, אינטגרציה של תכנים ממגוון 
תרבויות בחומר הנלמד, הבניית ידע מושגים ונושאים מנקודות מבט שונות, קיום 
דיאלוג מתמשך בין הקבוצות, שילוב ערכים של שוויון במהלך ההוראה, מתן אפשרות 
להשתתפות מורים אורחים מבתי ספר אחרים המשתייכים לאוכלוסיות אחרות, קיום 

קבוצות לימוד משותפות לתלמידים מבתי ספר שונים. 
לקחי הדוגמה הישראלית: אף על פי שאין עדיין בסיס אמפירי איתן להצלחת   �
הניסיונות לחינוך לפלורליזם, אין ספק שיש להמשיך בהקמתם ופיתוחם של בתי ספר 
ניסוייים שזאת מטרתם המוצהרת. הדוגמאות הספורות שנכללו במסמך זה מעידות 
על אפשרויות רבות להכרת אוכלוסיות אחרות, לצמצום מחלוקות ולטיפוח המשותף 
לאוכלוסיות שונות בחברה הישראלית. מוצע להמשיך ולתת מקום מרכזי לבתי ספר 
ניסוייים הפועלים למען פלורליזם, ואף לתת לבתי ספר נוספים המעוניינים להשתלב 
במעגל השני של ְמָאמצי השינוי הזדמנות לעשות זאת על פי המודל המתאים להם 
(כמפורט בהמלצה שלהלן _ אסטרטגיית מימוש המטרות _ החוליה החסרה). ככלל יש 

�
מומלץ להמשיך להקים 

ולפתח בתי ספר ניסוייים 
שמטרתם להנחיל 

פלורליזם וללוות את 
התהליך במחקר.
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לנקוט אסטרטגיה של למידת בתי ספר מניסיונם והצלחתם של בתי ספר אחרים לאחר 
בדיקת התאמה אפשרית למוסד האחר.

4.3.2 תמורות והשלכותיהן על האקלים החברתי בבית הספר

בעיות המשמעת ותופעות של אלימות והפרעות התנהגות של נוער, שהן חלק מבעיה חברתית 
כללית ואקוטית, באות לידי ביטוי גם במסגרת בתי הספר. מחקרים מלמדים על כך שעשרות 
אחוזים מהתלמידים מדווחים כי חוו אלימות ונחשפו לתופעות של השחתת רכוש, וכי הם 
מתקשים ללמוד עקב הפרעות בשיעורים, מרגישים שבית הספר אינו מקום בטוח מבחינתם 

וחוששים מתופעות של אלימות כלפיהם מצד ילדים אחרים. 

המלצות — עיצוב התנהגות חברתית נאותה
האתגר כפתרון: תלמיד המתעניין בשיעורים, המאמין ביכולותיו, העובד בסביבה   �
המאתגרת אותו, מתאימה לעולמו ומעשירה אותו הוא תלמיד שבדרך כלל מגלה 
התנהגות חברתית נאותה. מכאן שאימוץ ההמלצות שהובאו בסעיפים הקודמים _ 
שילוב אסטרטגיות של 'למידה מעמיקה' והערכה-לשם-למידה, הסתייעות בטכנולוגיות 
עדכניות, סיוע מיוחד לתלמידים נזקקים ועוד כיוצא באלה _ הוא הפתרון הטבעי 

להפחתת בעיות משמעת ואלימות.
כולם שותפים: אקלים בית-ספרי המתאפיין בתחושת שייכות וקהילתיות מייצר   �
סביבה פחות אלימה. אווירה של אמון ושיתוף בין התלמידים לצוות המורים וכן 
שיתוף הורים בנעשה בבית הספר, במיוחד בכל הקשור לבנם או לבתם, תורמים אף 
הם. כלים ספציפיים שמוצע לשקול שימוש בהם: נוכחות הורים בחצר בית הספר, 
דו-שיח בין תלמידים ומורים בנוגע לבעיות המתעוררות בבית הספר ופתרונן, מתן 
סמכויות למועצת התלמידים, שילוב תלמידים בפעילות בקהילה שמחוץ לבית הספר 
ושיתוף גורמים קהילתיים כמו תנועות נוער, מינהלים קהילתיים ובתי אבות בבתי 

הספר.
ביטחון אישי:28 מוצע להמשיך ולפתח כישורי מורים להתמודדות עם תופעת האלימות,   �
לבצע פעילות למניעת אלימות רב-מערכתית שתהיה משולבת ומתואמת בין הרשות 
המקומית, משרד הרווחה, הרשות למלחמה בסמים, צוות בית הספר וההורים. כן 
מוצע לקדם את שיקומם של תלמידים הסובלים מבעיית אלימות חריפה, לטפל בהם 
במסגרת בית הספר אך גם להרחיב ולהוסיף מסגרות חינוכיות לשהּות לזמן קצר, וכן 

מוסדות לטיפול ושיקום.

כאן ראוי להזכיר את פעילות המשרד לביטחון פנים במסגרת פרויקט 'עיר ללא אלימות'.   28

 
 
 
 

בעיות משמעת,
תופעות של אלימות 

והפרעות התנהגות של בני 
נוער, שהן חלק מבעיה 
חברתית כללית קשה, 
משתקפות גם במסגרת

בתי הספר.

 
 

 
 

 
 

סביר להניח שתלמיד 
המתעניין בשיעורים,

מאמין ביכולותיו ועובד 
בסביבה המאתגרת אותו 
ומתאימה לעולמו מגלה 

בדרך כלל התנהגות 
חברתית נאותה.

ר, 
תן 
פר 
תיייי

ת, 
ות 
כן 
הם 
כן 

 

אקלים בית-ספרי
יוצר תחושת שייכות וקהילתיות 

וסביבה פחות אלימה. כלים נוספים 
להפחתת האלימות הם נוכחות הורים 
בבית הספר, מתן סמכויות למועצת 
התלמידים, הוספת מסגרות לשהות 
קצרה ומוסדות לטיפול ושיקום של 

ילדים אלימים במיוחד.

hayozma
Underline

http://www.avneyrosha.org.il/Pages/Home.aspx
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ת המטרו ת  ג הש ת ב מערכתי ה  כ י מ 4  ת . 4

מוצע כי תמיכתו של משרד החינוך בהשגת המטרות תבוא לידי ביטוי למשל בתחומים 
הבאים: תיעדוף מטרות ועדכונן (ראו סעיף 4.4.1 שלהלן), שיפור נוסף באיכות ההוראה (ראו 
סעיף 4.4.2), שינוי באסטרטגיה של השגת המטרות (סעיף 4.4.3), הטמעת המטרות כמכלול 

(סעיף 4.4.4), תכנית לאומית לחינוך (סעיף 4.4.5).

4.4.1 תיעדוף מטרות ועדכונן במערכת החינוך

התמורות שחלו כתוצאה ממהפכת המידע ומהשינויים בתפיסות, באידאולוגיות ובדרכי 
החשיבה וההתנהגות הן משמעותיות ביותר בהיקפן ובהשלכותיהן על מערכת החינוך. עם 
זאת, ההתאמות שבוצעו במערכת החינוך בארץ לתמורות האלה עדיין אינן עונות על הנדרש. 
לאור הממצאים מומלץ להעמיד בראש סדר העדיפויות את חמשת הנושאים שלהלן 1) הקניית 
מיומנויות המאה ה-21 2) שיפור ההישגים והאוריינות 3) קידום שוויון ההזדמנויות 4) חינוך 
להתנהגות חברתית נאותה 5) טיפוח של מה שמייחד כל אחת מהאוכלוסיות השונות של 

החברה הישראלית והבניית המשותף להן.

בין המטרות נשואות מסמך זה יש כאלה שמופיעות כבר עתה בחוק חינוך חובה (תיקון סעיף 
2 משנת 2000. ראו נספח 3) בנוסח כמעט זהה לאלה שנמנו בפרקים הקודמים. מטרות אחרות 
מופיעות בחוק באופן חלקי בלבד, ועוד אחרות אינן נזכרות בו כלל. לפיכך כדאי לשקול את 
האפשרות לתת ביטוי לשינויים המוצעים גם בדרך של שינויים בחוק. יש לציין כי בארצות 
שונות שונה נוסח החוק המגדיר את מטרות החינוך, תוך התאמתן לתמורות שחלו. להלן מספר 

דוגמאות: 

בניו-זילנד הוקמה בשנת 1989 רשות שתפקידיה, כפיפותה וסמכויותיה הוגדרו במסמך לאומי 
בנושא החינוך. מטרות החינוך נוסחו מחדש מתוך מגמה להתאים את מערכת החינוך לשוק 
החופשי ולתחרות ולהגדיל את ההזדמנויות החינוכיות של כל הקבוצות באוכלוסייה, בפרט 

של השכבות מעוטות-האמצעים. ואלה המטרות המרכזיות שהוגדרו במסמך: 

לעודד את התלמידים ולאפשר להם להגיע להישגים התואמים את שאיפותיהם   �
וכישוריהם.

ליצור מערכת לאומית להכרה בכישורים בתחום החינוך, מערכת שתשאף לאפשר לכל   �
תלמיד את הסיכוי להמשך לימודים אקדמיים או מקצועיים, תוך יצירת תרבות של 

למידה לאורך החיים לפי הישגיו של כל תלמיד.
פי כישוריו, שאיפותיו וקצב  לפתח תהליכים שיאפשרו הערכה של כל אחד על   �

.(Ministry of Education, New Zealand, 2007) התקדמותו

בין המטרות נשואות
מסמך זה יש כאלה שמופיעות

כבר עתה בחוק חינוך חובה בנוסח 
כמעט זהה לאלה שנמנו בפרקים 

הקודמים. מטרות אחרות מופיעות 
בחוק באופן חלקי בלבד,
ועוד אחרות אינן נזכרות

בו כלל.
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ביפן התמקדה הרפורמה בהתאמת מערכת החינוך להתפתחות החברתית-כלכלית, לשוק 
העבודה, ובעיקר לצורך במיומנויות של חשיבה ביקורתית ויכולת לפתור בעיות. העקרונות 

המנחים למימוש הרפורמה היו:

מתן מרחב פיזי ופסיכולוגי לחשיבה, אפשרות להתנסות במגוון פעילויות, מיקוד   �
בחשיבה אינדיווידואלית והבנת העצמי.

זכויות  כיבוד  וההגינות,  הצדק  עקרונות  הבנת  בעיות,  לפתרון  יכולות  פיתוח   �
האדם, יכולת לראות את נקודת מבטו של האחר, סובלנות לתרבויות שונות, בניית 

.(Government of Japan ,1986) האינדיווידואל תוך יכולת קיום שיתופית

בבריטניה פרסם משרד החינוך, בשנת 2005, מסמך ובו כמה יעדים שהוגדרו מחדש ומטרתם 
לשמש בסיס לשינויים במדיניות:

מתן חופש בחירה רב יותר לבתי ספר ולהורים.  �
שיתוף ההורים בתהליכי תכנון הלימודים ועיצוב הסטנדרטים של תכניות הלימוד   �

ופעילויות בתי הספר.
הענקת סמכויות לרשויות מקומיות לקבל החלטות בתחום החינוך.  �

 British ministry of) סמיכת המערכת הציבורית על כוחות השוק הפרטי בחינוך  �
.(Education, 2005

חוק החינוך הצרפתי, שפורסם בשנת 2006, עוסק בהגדרת בסיס לחינוך אחיד שיבטיח לכל 
תלמיד לרכוש במהלך לימודיו את האמצעים, הידע והיכולות הנדרשים לעתידו המקצועי 
והאישי וחיוניים להצלחתו כפרט בחברה. בעקרונות שנוסחו יש למעשה קווים מנחים, אך 
מוצע לראות בהם נקודת מוצא גמישה שאותה יש להמשיך ולפתח 1) לפי דרישות והתפתחויות 
שיחולו בעתיד 2) תוך התחשבות במגוון תכניות לימוד והתמחויות שיותאמו לעקרונות 
האחידים אך גם תוך הקפדה על התאמה ייחודית לאוכלוסיות היעד השונות. היכולות והידע 

המשותפים הנדרשים הוגדרו כלהלן: 

שליטה בשפה הצרפתית  �
ידיעת שפה זרה מודרנית מדוברת  �

ידע בסיסי במתמטיקה  �
�  רקע תרבותי הומניסטי 

הכרת טכנולוגיית המידע ויכולות שימוש בה  �
כישורים אזרחיים וחברתיים  �

יכולות אישיות שיאפשרו התמודדות מוצלחת עם משימות עתידיות מגוונות תוך   �
.(De Robien, 2006) הפעלת שיקול דעת עצמאי, ביקורתיות, יזמה וחדשנות

 

 
 

במדינות שונות הוגדרו
מטרות חינוך שונות – הנה

אחדות מהן: בניו זילנד הורחבו 
ההזדמנויות לכל הקבוצות באוכלוסייה. 

ביפן הותאמה מערכת החינוך 
להתפתחות החברתית-כלכלית ולשוק 

העבודה. בבריטניה הוענקה
אוטונומיה לבתי הספר והורחבו 

סמכויות הרשויות המקומית
בתחום החינוך. 

 

 

חוק החינוך
הצרפתי מגדיר בסיס

לחינוך אחיד שיבטיח שכל 
תלמיד ירכוש במהלך לימודיו 
את האמצעים, הידע והיכולות 

הנדרשים לעתידו המקצועי 
והאישי וחיוניים להצלחתו 

כפרט בחברה.
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נחזור ונמנה את המטרות שהוגדרו כאן ונבדוק באיזו מידה ניתן להן ביטוי בחוק הישראלי 

והאם נדרשים שינויים בניסוחו כבסיס לשינוי בהיערכות: 

הקניית מיומנויות המאה-21: יכולת פתרון בעיות מורכבות, ניתוח וסינתזה של מידע, חשיבה 
מערכתית ויצירתית, תקשורת בין-אישית ועבודת צוות, העברת ידע ושימוש בו להתמודדות 
עם סוגיות שונות ובעיות מגוונות, יכולות ביקורת והערכה ושימוש בהן לבחינת פתרונות 

חלופיים, משמעת עצמית וניהול זמן, מיומנות שימוש בכלי תקשוב. 

חוק החינוך הישראלי מתייחס באופן כוללני בלבד למיומנויות המאה ה-21 תוך אזכור כמה 
מהן: ״לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית, מחשבה עצמאית 
ויוזמה, ולפתח מודעות וערנות לתמורות ולחידושים״. מרכיבים אחרים אינם מוזכרים בחוק 
כלל: יכולת פתרון בעיות מורכבות, ניתוח וסינתזה של מידע, חשיבה מערכתית ויצירתית, 
תקשורת בין-אישית ועבודת צוות, העברת ידע ושימוש בו לצורך התמודדות עם סוגיות שונות 

ובעיות מגוונות, משמעת עצמית וניהול זמן, מיומנות שימוש בכלי תקשוב. 

שיפור האוריינות וההישגים: שיפור ההישגים הלימודיים וביסוס הידיעות והאוריינות של כל 
ילד וכל ילדה בתחומי הדעת והמדע השונים, ביצירה האנושית לסוגיה ולדורותיה. 

ניסוח המסמך כאן לקוח, כמעט מילה במילה, מנוסח החוק הישראלי: ״לבסס את ידיעותיהם 
של הילד והילדה בתחומי הדעת והמדע השונים, ביצירה האנושית לסוגיה ולדורותיה״. 

קידום שוויון הזדמנויות: מתן הזדמנויות שוות לכל התלמידים לממש את יכולותיהם תוך 
התחשבות בכישוריהם, העדפותיהם ותחומי העניין שלהם. טיפוח המתקשים, מתן אפשרויות 

ראויות למצטיינים וצמצום הפערים בהישגים על רקע כלכלי וחברתי.

אחדים מן המרכיבים האלה מופיעים בחוק הישראלי בניסוח דומה _ ״להעניק שוויון 
הזדמנויות לכל ילד וילדה, לאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המעודדת את 
השונה ותומכת בו״. מרכיבים אחרים חסרים ובמיוחד טיפוח המתקשים, מתן אפשרויות 

ראויות למצטיינים וצמצום הפערים בהישגים על רקע כלכלי וחברתי.

חינוך להתנהגות חברתית נאותה: סובלנות ויחס של כבוד לזולת ולסביבה, כבוד לאחר 
ולשונה, תרבות דיבור, כיבוד כללי בית הספר וחוקי המדינה בכלל, טיפוח הסביבה הפיזית, 

החי והצומח. 

חוק החינוך הישראלי
מתייחס למיומנויות המאה-21  
באופן כוללני בלבד. הוא מאזכר 
כמה מהן – חיזוק כוח השיפוט 

והביקורת, טיפוח סקרנות 
אינטלקטואלית, מחשבה עצמי ויזמה, 

פיתוח מודעות וערנות לתמורות 
ולחידושים. מרכיבים אחרים

אינן נזכרים בחוק כלל.

חסרים בחוק הישראלי
התייחסות ספציפית לטיפוח 
תלמידים משכבות חברתיות-

כלכליות חלשות, מתן אפשרויות 
ראויות למצטיינים וצמצום 
הפערים בהישגים על רקע 

הטרוגניות כלכלית וחברתית.
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אחדים מן המרכיבים האלה מופיעים בחוק הישראלי בניסוח דומה _ "לפתח יחס של כבוד 
לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת... לפתח יחס של כבוד ואחריות לסביבה 

הטבעית וזיקה לארץ, לנופיה, לחי ולצומח״. 

טיפוח של המייחד את האוכלוסיות השונות והבניית המשותף להן: טיפוח היסודות 
המייחדים את האוכלוסיות השונות של החברה הישראלית והבניית המשותף לכלל מרכיביה 
תוך הקניית ידע, שפה, תרבות, היסטוריה ומורשת המאפיינים את כלל האוכלוסייה ותוך 

מעורבות ותרומה לקהילה ולחברה הישראלית. 

רבים מן המרכיבים האלה מופיעים בחוק הישראלי בניסוח דומה _ ״להכיר את השפה, 
התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת הייחודית של האוכלוסייה הערבית ושל קבוצות 
אוכלוסייה אחרות במדינת ישראל, ולהכיר בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל... רצון לעזרה 
הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל״. המרכיב של הבניית 

המשותף לכלל האוכלוסייה חסר בנוסח החוק.

לאור האמור אנו ממליצים כי:
יתווספו למטרות החינוך הקיימות או ינוסחו מחדש מטרות שישקפו את התמורות   �

שחלו בעשורים האחרונים.
המטרות המעודכנות של מערכת החינוך יועברו לתהליך חקיקה שבסופו יחליפו   �
ויעדכנו את המטרות העכשוויות או יוסיפו עליהן _ כל זאת כתיקון לחוק חינוך חובה 

התשס״ח, התקף כיום.

4.4.2 איכות המורים

מממצאים עולה כי גם כיום, למרות הפעלת רפורמות כמו ׳אופק חדש׳ ו׳עוז לתמורה׳, יש 
עדיין שחיקה רבה של מורים, נשירה, בעיה של איכות כוח אדם בכלל, ובאוכלוסייה הערבית 

ובאזורי מצוקה בפרט.

ת 

ו 
ה 

טיפוח של המייחד את 
האוכלוסיות השונות והבניה 
של המשותף להן מופיעים 

בחוק הישראלי בנוסח דומה 
לזה שנקטנו במסמך זה, אולם 
המרכיב של הבניית המשותף 
לכלל האוכלוסייה חסר בנוסח 

החוק.

 
 

כדי לשקף את
התמורות שחלו בעשורים 

האחרונים מוצע לשקול הוספה 
על מטרות החינוך הקיימות או 
ניסוח מחדש שלהן. כמה מדינות 

שהצליחו לקדם את החינוך
בחרו להתמקד במספר קטן
של מטרות למספר שנים. 
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המלצות לשיפור נוסף באיכות המקצועית של המורים29
שינויים בהגדרת תפקיד המורה: מומלצת הגדרה עדכנית של מאפייני הוראה   �
איכותית כבסיס למדיניות של פיתוח כוח אדם. עם המאפיינים האלה נמנים מיומנויות 
שימוש בניהול שיח אקדמי פורה, הוראה ללמידה מעמיקה, ״הערכה-לשם-למידה״ 

ויכולת לניטור עצמי לשם שיפור איכות ההוראה.
גיוס כוח אדם משופר: שיפור נוסף של מעמד המורים הוא המפתח לגיוס כוח אדם   �
משופר וניתן להשיגו על ידי אטרקטיבי ומבחני רישוי שיסייעו בסינון המועמדים 
הבלתי מתאימים ויעבירו מסר לציבור, שנדרשים כישורים מיוחדים ולא ברורים 
מאליהם למקצוע ההוראה. גם שיפור תנאי עבודתם של המורים, שיפור אפשרויות 
הקידום, מימון הלימודים בתקופת ההכשרה ומלגות קיום יהיו תרומה משמעותית 

להשגת מטרה זו. 
השארת כוח אדם איכותי במערכת: גורמים בולטים שעשויים לתרום הם שכר,   �
סולמות קידום מקצועי, פיתוח מקצועי, תמיכה בהפחתת בעיות משמעת, ליווי מקצועי 
ומשוב, הוראה בכיתות קטנות, מתן זמן במסגרת העבודה לתכנון העבודה. במקביל יש 

לתת את הדעת לאיתור מורים שאינם מתאימים ולהוצאתם מהמערכת.
פיתוח מקצועי באמצעות משוב עמיתים ולמידה הדדית: כלים הבאים בחשבון   �
בהקשר זה הם: תצפית עמיתים ומשוב הדדי, שימוש בווידאו, צפייה וניתוח לאחר 
השיעור (נדרשת הכשרה מיוחדת לשימוש נכון בכלים אלה), תכנון משותף של שיעורים 

תוך הסתייעות בידע המקצועי המיוחד לכל מורה וגיבוש ידע מצרפי של כלל המורים.
פיתוח מקצועי במהלך עבודת המורה: רצוי שתכנית הפיתוח תהיה: 1) משותפת   �
לכל צוות המורים בבית הספר בעת ועונה אחת (למעט בנושאים פדגוגיים ספציפיים 
2) אינטנסיבית _ על ההכשרה להיות  גיל מסוימת)  למקצוע מסוים או לשכבת 
אינטנסיביות כלומר כזאת הדורשת מהמשתתפים השקעה רציפה של זמן ומאמץ 
למשך זמן ארוך 3) רלוונטית _ על ההכשרה להיות רלוונטית לפרקטיקה היום-יומית 
של המורה ולהתמקד בהוראה ובלימוד תכנים אקדמיים ספציפיים 4) כוללת מחויבות 
לטווח ארוך של המורים ליישום הנלמד 5) כזאת המשלבת את תוצרי ההכשרה בעבודה 
השוטפת של המורה 6) משולבת ומתואמת עם תכניות הפיתוח האחרות של בית הספר, 
ואם אפשר אף חלק ממערך מקיף של רפורמה בית-ספרית ולא מרכיב מבודד שאינו 

משתלב בתמונה הרחבה של מאמצי השינוי. 

ראו באתר משרד החינוך הרפורמות ׳עוז לתמורה׳ ו'אופק חדש' לקידום המורה ומקצוע ההוראה.   29

�

�

אלה כמה מן
הגורמים שיסייעו בהשארת
כוח אדם איכותי במערכת: 

סולמות קידום מקצועי, שכר, גיוון 
בקריירה, פיתוח מקצועי, תמיכה 
בהפחתת בעיות משמעת, ליווי 
מקצועי ומשוב, הוראה בכיתות 

קטנות, הקצאת זמן מתוך מסגרת 
העבודה לתכנון העבודה.
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4.4.3 אסטרטגיית השינוי ‒ החוליה החסרה

מן הסקירה שהובאה בפרק 3 עולה כי שינויים מקומיים נחלו הצלחות רבות אך הטמעתן 
בהיקף ארצי לא צלחה. אסטרטגיות לשינוי בדרך של רפורמות ארציות הניבו אמנם פירות 

מסוימים, אך מימושן לא חולל שינוי מהותי בהשגת המטרות. 

זה המקום לציין כי לאור הספרות המקצועית העוסקת בשינויים בארגונים, התוצאה אינה 
מפתיעה. הטמעת שינויים וחידושים אינה נעשית באופן טבעי. להפך: לפרט ולארגון יש בדרך 
כלל נטייה להשאיר דברים כפי שהם. שינויים וחידושים דורשים משאבים רבים _ זמן, מאמץ 
כסף ועוד. בדרך כלל יש ההתנגדות מובנת לחידושים, ואימוצם כרוך בתהליך מתמשך ומורכב. 
שינוי נעשה על פי רוב בשלבים: תחילה ייזום על ידי המחדשים (innovators), לאחר מכן 
הטמעה על ידי המאמצים הראשונים של החידוש (early adopters), לאחר מכן קבלה על ידי 
 (critical mass) מעגלים נוספים של ְמָאמצים, עד להצטברות מסה קריטית של משתמשים

 .(Rogers, 1983) ולאחריה אימוץ כללי

המודל של רוג׳רס הוא אחד המודלים העשויים להתאים למצב כמו של מערכות חינוך, שבהן 
נדרשת גמישות באופן קבלת החלטות על אימוץ חידוש, בין שמדובר בהחלטה אינדיווידואלית 
של פרט ובין שמדובר בהחלטה של יחידה ארגונית או חברתית. מודל זה מתאים במיוחד 
לחידושים שאימוצם המיטבי נעשה בדרך של שיתוף ונכונות מצד כל הדרגים הנוטלים בו 
חלק. בהתייחסו ליחידה ארגונית רוג׳רס מסווג את ההחלטות כך: אופציונליות, המאפשרות 
לכל פרט ביחידה להפעיל שיקול דעת באימוץ, קולקטיביות, המתקבלות על ידי הצוות כולו, 
 Rogers, 1983 ;Rogers,) וכאלה שניתנות כהוראה המועברת מהדרג הניהולי לעובד כפרט

 .(2003

מממצאים עולה כי שינויים במערכות חינוך עדיף שייעשו בשיתוף עם המורים ותוך התחשבות 
 Kozma, 2008 ;Cohen & Hill, 2001) באוטונומיה שלהם ובשיקול דעתם המקצועי
Weick, 1976;). ממחקרים במערכות חינוך שעשו שימוש במודל של רוג׳רס עולה כי שיקול 
הדעת המקצועי של המחדש (מורה, מנהל זוטר או בכיר) בהחלטה אם לאמץ חידוש או 
לדחותו נקבע על ידי פרמטרים כגון התאמת החידוש לערכיו, התועלת המצופה מן החידוש 
לאור ניסיון העבר של איש ההוראה, הקושי הצפוי באימוץ החידוש, המידה שבה דיווחים 
 Dooley, 1999 ;Isleem,) מעמיתים בבית הספר או מחוצה לו מעודדים את אימוץ החידוש

 .(2003

אם נתרגם את המודל של רוג׳רס למה שנעשה בפועל במשרד החינוך, נראה כי נעשו פעולות 
בעיקר בשתי רמות: האחת היא הקמת גף ניסויים ויזמּות במשרד החינוך, גף הפועל בהצלחה 
לא מבוטלת לטיפוח המחדשים (Innovators), אך הטמעת תוצריו ברמה הארצית נתקלת 
במכשולים. השנייה היא פיתוח יוזמות ארציות המניבות תכניות מפורטות, בכלל זה המלצות 
ואמצעים לביצוע ברמה הארצית (דוח דוברת), אך יישומן ברמת השדה מסתייע חלקית בלבד 
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מומלץ שפיתוח
מקצועי של מורים יהיה

משותף לצוות מורים של בית 
הספר או של מקצוע הלימודים, 

אינטנסיבי מבחינת זמן 
והשקעה, קשור לפרקטיקה 
ומכוון גם ללמידה מעמיקה

של התלמידים. 

 
 
 

 
 
 
 
 

גם כאשר שינויים 
מקומיים נחלו הצלחות, 

הטמעתם בהיקף ארצי לא תמיד 
צלחה. אסטרטגיות לשינוי בדרך 
של רפורמות ארציות הניבו אמנם 
פירות מסוימים, אך מימושן לא 

תמיד הביא ללמידה מעמיקה.
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(חן, 2004). לפי המודל של רוג׳רס ייתכן שחסרה במאמצי משרד החינוך חוליה חשובה 
_ פעילות להשגת מסה קריטית של גורמים מאמצים (Adopters), ומעל לכול חסרה 

 .(Early Adopters) התמקדות בשלב שאחרי ה"מחדשים״: טיפוח ה"ְמָאמצים הראשונים״

קהל היעד של שלב זה יכול להיות רשתות חינוך או בתי ספר בודדים שאינם בהכרח חדשניים 
בעצמם אך יש להם נתונים להצטרף למעגל השני של ְמָאמצי השינוי _ מנהיגות חזקה, מוכנות 
של צוות המורים להשקיע בשינוי ולתמוך בו, נכונות של הרשות המקומית לסייע במשאבים 

כספיים, מוטיבציה של ועד ההורים לחולל שינוי ועוד. 

להלן שתי דוגמאות לרפורמות שבוצעו בארץ (החיטוב _ הקמת חטיבות הביניים, ו'אופק 
חדש') ועשויות להדגים יתרונות אפשריים של טיפוח ״המָאְמצים הראשונים״ תוך תמיכה 

מסיבית בהם עד להשגת מסה קריטית שתאפשר הטמעה מלאה.  

רפורמת החיטוב התמקדה בהקמת חטיבות הביניים, כיתות ז׳-ט׳, כך שהחינוך היסודי יימשך 
עד כיתה ו׳ במקום עד ח׳ והתיכון יהפוך לחטיבה עליונה. רפורמה זו נועדה בין השאר להעלות 
את רמת ההוראה וההישגים הלימודיים והחינוכיים בכל שלבי החינוך ובעיקר לצמצם את 
הפער ברמת ההשכלה ובסיכויים להשתלב בחברה ובמשק בין האוכלוסיות השונות (ורגן, 

 .(2010

תכנית 'אופק חדש' באה להיטיב את תנאי המורים ומעמדם תוך שיפור תהליכי ההוראה 
ותוצאותיה (רז, רטנר ואסנת, 2012). 

שתי הרפורמות האלה שונות במטרותיהן ובמידת ההצלחה המיוחסת להן מבחינת השגת 
המטרות האלה. יש לזכור גם שהן בוצעו בתקופות שונות ובתחומים שונים. עם זאת קיים 

מאפיין משותף לשתיהן והוא הקשיים ביישומן, אף כי גם כאן ניכרים הבדלים ביניהן.

רפורמת החיטוב היא רפורמה מבנית, שהניסיון להפעילה החל לאחר שכנסת ישראל אישרה, 
ביולי 1968, את ההמלצות הנוגעות לה. תוצאותיה של רפורמת החיטוב שנויות במחלוקת. 
בביקורת עליה נטען בין השאר כי המעברים בין המסגרות החינוכיות עלולים לפגוע ברצף 
החינוכי ואף לגרום לנשירת תלמידים. מחקרית לא הוכח כי המסגרת כָּשלה. יחד עם זאת 
ברור שהיישום עצמו היה קשה ואיטי ביותר, נתקל במכשולים ונמשך שנים רבות. הגורמים 
שעיכבו את יישום הרפורמה היו קשיים תקציביים, קיטוב חברתי, התנגדות הורים, בעיות 
מיוחדות בציבור הדתי ועוד. כמעט שלושה עשורים לאחר שהוחלט על רפורמת החיטוב יש 

עדיין רשויות וגם חלקים ממגזרי חינוך שונים שהרפורמה לא הושלמה בהם (ורגן, 2010).

תכנית 'אופק חדש' נולדה בשנת 2008, והשותפים לה היו משרד החינוך, הסתדרות המורים 
ומשרד האוצר. ההסכם על התחלת יישומה נחתם בחודש יוני 2006. בשנת 2008 הוחל ביישום 
חלקי שלה, בלמעלה מ-313 בתי ספר. בשנת 2009 כללה התכנית 500 בתי ספר, והכוונה היתה 
להשלים את החלתה על כל עובדי ההוראה עד ספטמבר 2013. במחקר הערכה של ראמ״ה 
נמצא כי ליישום השעות הפרטניות הנכללות בה יש תרומה ניכרת להעמקת הקשר בין המורים 

מומלץ לשים לב במיוחד 
לחוליה חשובה בהפצת 
שינוי: פעילות להשגת 
מסה קריטית של בתי 

ספר המשתלבים במאמץ 
השינוי.



113 ת  |4  ו צ ל מ ה

לבין התלמידים ולחיזוק המוטיבציה של התלמידים. כמו כן נמצא במחקר זה כי 'אופק חדש' 
חיזקה את שביעות הרצון של המורים מתנאי שכרם. עם זאת, מורים שהשתתפו ב'אופק 
חדש' העלו טענות שונות. הקושי העיקרי שהציגו הוא שבית הספר פועל בתוך סביבה לא 
יציבה, המעלה דרישות, הנחיות ומטלות שונות באופן המקשה לשמור על יציבות בית-ספרית. 
לטענתם הדבר מקשה על בית הספר להתארגן ליישום מיטבי של הרפורמה, ללימוד ולהפקת 
לקחים בדבר הדרכים הטובות ביותר למיצוי היתרונות הגלומים בה, או לקביעת חזון פדגוגי 

ודרכים ליישומו (רז, רטנר ואסנת, 2012).

מהאמור נראה כי היישום של שתי הרפורמות היה כרוך בקשיים לא מעטים. ברור שכל 
רפורמה, מעצם הגדרתה, תיתקל בהתנגדות ובקשיים. כמו כן ברור ששתי הרפורמות בוצעו 
תוך התמודדות עם אילוצים משמעותיים של החלטות פוליטיות, הסכמים ולוחות זמנים. עם 
זאת, לו ניתן היה לתכנן את הרפורמות מראש באופן מיטבי ולפעול באופן שיטתי להשגת 
מסה קריטית של בתי ספר ְמָאמצי-חידוש ללא אילוצי זמן ושיקולים פוליטיים, ייתכן שהיה 
אפשר לצמצם קשיים אלו. במקרה זה היו הרפורמות מיושמות בשלב ראשון כניסוי מבוקר 
בבתי ספר בודדים, כפי שמקובל כיום בגף ניסויים ויזמּות הפועל במשרד החינוך. לאחר מכן, 
בתום הפקת הלקחים ולאחר המלצות המחייבות את הרחבתו של הניסוי, היתה מתקבלת 
החלטה אם יש מקום לעבור לשלב שני של יישום. אם ההחלטה היתה חיובית, היתה נערכת 
פעילות הדרגתית להשגת מסה קריטית של רשתות חינוך ובתי ספר מאמצים, שהיתה 
מתמקדת בטיפוח הְמָאמצים הראשונים מקרב המעוניינים המסוגלים לכך, תמיכה בהם וסיוע 
מתמשך עד להטמעה מלאה של הרפורמה. גם שלב זה היה מלווה באיסוף נתונים, בהערכה 
מחקרית ובהפקת לקחים שמטרתם להציע שינוי באופן היישום הארצי, להעלות בעיות ודרכי 
התמודדות ולחשוב על התאמת דרכי יישום לטיפוסים שונים של בתי ספר. כל זאת כבסיס 
למעבר לשלב השלישי, של יישום מלא, שהוא קל יותר ומהיר יותר לאחר השגת מסה קריטית 

של ְמָאמצים.

יתרונות אפשריים של דרך פעולה כזאת עשויים להיות:
שימוש מרבי בתוצרי השלב הראשון של תמיכה במחדשים, בחסות גף ניסויים ויזמּות,   �
יעכב אמנם את התחלת היישום המיידי, אך סביר שתודות לבקרה והפקת לקחים 

בשלב זה יחסוך זמן ויקל על היישום בשלבים המאוחרים יותר.
שיתוף מראש של הנהלות בתי ספר ובמידת האפשר של המורים ותמיכה מתמשכת של   �
משרד החינוך במשאבי תקציב וידע עשויים להפחית את ההתנגדות בשלב השני של 

היישום.
ביצוע מראש של ההתאמות הנדרשות לסוגים שונים של בתי ספר עשוי לתרום בשלב   �
השלישי של היישום להתאמה רבה יותר של המודל לרמת השטח ובכך להגביר את 

יעילותו ואת האפקטיביות שלו.
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השגת מסה
קריטית של בתי ספר

ְמָאמצי-שינוי יכולה להיעשות
בשלבים: ניסוי מבוקר בבתי ספר 

בודדים, הפקת לקחים והחלטה אם 
להרחיב את הניסוי, פעילות הדרגתית 
להשגת מסה קריטית של רשתות חינוך 
ובתי ספר מאמצים (תוך תמיכה בהם) 

ולבסוף יישום מלא, שהוא קל יותר
אחרי השלבים הקודמים.
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הפעלת היישום הארצי בתנאי ודאות יחסיים עשויה לאפשר למורים ולהנהלות   �

להתארגן באופן מיטבי בסביבה יציבה ולמצות את יתרונות הרפורמה.
ניפוי מראש של רכיבי רפורמה שאינם מתאימים ליישום בקנה מידה ארצי עשוי   �

לתרום לחיסכון תקציבי.

שלבים אפשריים במימוש דרך פעולה כזאת:
גיבוש מספר מודלים חלופיים למערכות חינוך, שכל אחד מהם יביא לידי ביטוי את כלל 
המטרות שפורטו כאן ושיחד יתנו מענה למגוון הצרכים הקיימים של האוכלוסיות והמגזרים 

השונים.

גיבוש אסטרטגיה ארצית ליישום מבוקר של מודלים אלו, לרבות הכנת תכניות לימוד, פיתוח 
והכשרה של מורים, פיתוח והכשרה של מנהלים, שיתוף הורים, תמיכה של מערכות תקשוב, 
הבטחת עזרים ותנאים פיזיים, החלטה על אוטונומיה לבית הספר (חובת דיווח, שקיפות 

ובקרה), הערכת התקדמות והפקת לקחים.

גיוס בתי ספר המוכנים ומסוגלים לאמץ רפורמה בית-ספרית ואשר מעוניינים לאמץ תכנית 
ובה המרכיבים שפורטו בפרק 3 והוגדרו חיוניים: 

נכונות להכשרת מורים ופיתוח מקצועי רציף ודינמי   �
נכונות לאימוץ ״עקרונות קהילה לומדת״ _ לימוד הדדי של מורים אלה מאלה  �

נכונות להכשרת המנהל  �
קבלת משאבים להתאמת בית הספר ליישום התכנית מבחינת כוח אדם, תנאים   �

פיזיים, תקשוב וכיו״ב
אימוץ תכניות לימוד חדשניות התואמות את תכנית הפעולה שתסוכם עם משרד   �

החינוך ותתואם עם הנהלת בית הספר
מחויבות של בית הספר ליישום התכנית  �

שיתוף ועד ההורים ונכונות הורים להכללת בית הספר בתכנית  �
אוטונומיה רחבה לבית הספר במימוש התכנית במסגרת הפעולה שסוכמה, בצד   �

מחויבות של בית הספר לשקיפות, לבקרה ולהפקת לקחים
סיוע של בית הספר בבקרה ואיסוף נתונים על ידי מוסד אקדמי או גוף אחר שמשרד   �

החינוך יקבע
איתור רשתות חינוך ובתי ספר שמעוניינים ומסוגלים לאמץ מודל שנבחר

סיכום תכנית פעולה עם בתי הספר האלה

סיוע וליווי לכל בית ספר שנבחר בהכנת תכנית פעולה אופרטיבית

עיבוד הנתונים והפקת לקחים באמצעות מוסדות מחקר ואקדמיה

�

�

ש
גי

המ
הש

בין היתרונות של
שיטת פעולה כזאת: שיתוף

מראש בין הנהלות בתי הספר וביו 
המורים ותמיכה מתמשכת בהם, 

באמצעות משאבי תקציב וידע, יפחיתו 
את ההתנגדות לרפורמה. ביצוע מראש 

של ההתאמות הנדרשות לבתי ספר שונים 
יתרום ליישום מיטבי של המודל ברמת 
השטח. ניפוי מראש של רכיבי רפורמה 

שאינם מתאימים ליישום בקנה
מידה ארצי יתרום
לחיסכון תקציבי.

הצעתנו היא
שבתי ספר או רשתות

חינוך המוכנים ומסוגלים לאמץ 
רפורמה בית-ספרית ולחולל שינוי 

על פי מודל שהוכיח הצלחה 
יקבלו משאבים להתאמת בית 
הספר ליישום התכנית מבחינת 

כוח אדם, תנאים פיזיים
ותקשוב.
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שינוי במתכונת זו עשוי לאפשר שילוב הדרגתי של בתי ספר נוספים, בהתאם לתכנית רב-
שנתית ותוך יישום לקחים שיטתי ומתמשך, עד השגת מסה קריטית של שינויים בתוך 
המערכות שהחלו בתהליך ועד התרחבות של השינוי למספר מספיק של בתי ספר. מכאן יימשך 

התהליך עד הטמעה מלאה של השינויים המבוקשים בכל המערכת.

4.4.4 הטמעת המטרות כמכלול

התמונה הכללית המצטיירת מהממצאים שנאספו היא שקידום מטרה אחת קשור לקידומן 
של מטרות אחרות. במילים אחרות, לא מדובר ב״משחק סכום אפס״ שבו היענות לדרישה 
והתקדמות לעבר מטרה אחת באות על חשבון קידום של מטרה אחרת. נהפוך הוא: יישום 
המטרות כמכלול עשוי להיות יעיל ואפקטיבי דווקא מפני שכל מרכיביהן מחזקים זה
את זה. כך למשל פיתוח תכניות לימוד חדשניות מחייב הכשרת מורים שיישמו אותן

תנאי  היא  הספר  בית  להנהלת  אוטונומיה  מתן   .(Venezkey & Davis, 2002 )
התלמידים הישגי  לקידום  הספר  בבית  הנדרשים  השינויים  לביצוע  הכרחי 

(Alexander & Armstrong et al., 2010). צמצום היקף ההפרעות ובעיות המשמעת 
בכיתה תורם לשיפור בהישגים הלימודיים (McEvoy & Welker, 2000). דרושה התייחסות 
לכלל תת-המערכות הנוגעות לשינוי ודרושה התחשבות באינטרסים של גורמים שונים, לרבות 
פוליטיקאים ומנהלים, מורים ותלמידים בו-זמנית. שיתופם והנעתם הם המפתח העיקרי 

.(Levin, 2008) להצלחה

תמונה זו עולה בקנה אחד גם עם הניסיונות בעולם ובארץ ליישם הלכה למעשה רפורמות 
ושינויים שעוסקים רק בחלק מהמרכיבים החיוניים של מערכת החינוך _ כוח אדם, תכניות 
לימוד, טכנולוגיה, חינוך לסובלנות, כבוד לסביבה ולזולת וכדומה. רוב הניסיונות להכניס 
 ,(Kozma, 2008) תקשוב לבתי ספר מבלי ששונו שיטות ההוראה המקובלות לא צלחו
ורפורמות רבות שנבחנו בדוח מקנזי לא חוללו שיפור משמעותי משום שפעלו לשינוי יעד בודד 

.(Barber & Mourshed, 2007)

תפיסה דומה, של קידום מרכיבים כמכלול, קיימת כבר היום במשרד החינוך בכל הקשור 
להכנסה של טכנולוגיית תקשוב: תכנית המשרד (תשע״א-תשע״ב, גרסה 12, 8-2-12) מציגה 
תפיסה הוליסטית, ובה מספר מרכיבים שונים שהשילוב ביניהם מבטיח את הצלחת התכנית: 
התאמת תכניות הלימוד, תכנים דיגיטליים, פיתוח מקצועי של עובדי ההוראה, תשתיות 
ותחזוקה, בקרה והערכה. התכנית (מינהל מדע וטכנולוגיה, 2012), שהוצגה בידי ראש המינהל 
עופר רימון, מציינת כי שילוב נכון של טכנולוגיות המידע יכול לשפר את איכויות ההוראה, 
לשפר את מיומנויות המורים, להתאים את ההוראה לשונות שבין התלמידים, לשדרג את 
הנהלות בתי הספר ולשפר תקשורת בין כל השותפים: מנהלים, מורים, תלמידים והורים. 
שילוב נכון של טכנולוגיית המידע בבתי ספר יושג לפי תפיסה זו אך ורק בשילוב של כל 

המרכיבים. חסרונו של אחד מהם יפגע בתכנית כולה.

התמונה הכללית
העולה מן הממצאים שנאספו 

היא שקידום מטרה אחת קשור 
לקידומן של מטרות אחרות. 

מכאן שיישום המטרות כמכלול 
יכול להיות יעיל יותר, מפני 

שמרכיביהן מחזקים
זה את זה.
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הממצאים שהובאו בפרקים הקודמים מאששים את התפיסה הזאת ומצביעים על כך שמן 
הראוי להרחיבה לכלל המטרות שפורטו במסמך זה. במילים אחרות: כדי להצליח בקידום 

בית הספר לנדרש במאה ה-21 יש צורך לממש את כלל המטרות בעת ועונה אחת.

הצורך במימוש בו-זמני של פעולות שונות, או רכיבים שונים, הוא תופעה מוכרת בספרות 
בתחום ההטמעה של חידושים בארגונים. יש חידושים הקשורים זה לזה באופן הדוק, וניתן 
לראות בהם ֶאגד של מרכיבים (Innovation Cluster) שנוח לאמצם כִמקשה אחת (ראו 

 .(Rogers, 1983 למשל

כאמור, מימוש בו-זמני של מרכיבים עשוי, בתנאים המתאימים, ליצור סביבת למידה 
שתאפשר:

לתלמיד _ לעסוק במסגרת לימודיו בסוגיות ובנושאים הקרובים ללבו או לשאיפותיו,   �
למצוא עניין ואתגר בלימודים ולהגיע להישגים טובים יותר בבית הספר. כן יתאפשר 

בנסיבות אלו תגבור של משאבים לטיפוח תלמידים הנזקקים לכך.
למורה _ להרחיב את מיומנויותיו באופני הוראה חדשים ובשימוש בטכנולוגיות   �

חדשות, ליהנות משיפור הסמכות המקצועית של המורים ומהפחתת בעיות המשמעת.
לתכנית הלימודים _ להיתפס בתודעת התלמידים, ההורים והקהילה הרחבה ככזאת   �

המכשירה את התלמידים למאה-ה-21 ותואמת את צורכי התלמיד והחברה. 
לבית הספר _ לשפר את האקלים הבית-ספרי, להרחיב את סמכותם המקצועית של   �
המורים, להפחית את בעיות המשמעת וההתנהגות, להתלכד סביב חזון ולהציג את 

ההישגים בפועל.
בעניין פער ההזדמנויות _ לתת הזדמנויות לילד ממעמד סוציו-אקונומי נמוך ליהנות   �
ממשאבים מיוחדים ומשמעותיים שיופנו לפי הצורך לבתי ספר, רשויות, מגזרים, וכן 

לתלמידים כפרטים. 

4.4.5 תכנית לאומית לחינוך

במהלך העשור האחרון חל אמנם גידול בתקציב החינוך, אך קצב הגידול בהשקעה הריאלית 
בחינוך בישראל נמוך מזה שבמדינות המפותחות (מינהל כלכלה ותקציבים, אגף א׳ כלכלה 
וסטטיסטיקה, ספטמבר 2012, שקופיות 52-51). בשנת 2009, השנה האחרונה שלגביה יש 
נתונים זמינים, ההוצאה הציבורית השנתית לחינוך לתלמיד בישראל נמוכה ביותר משליש 
מההוצאה הממוצעת במדינות ה-OECD (OECD, 2012, אינדיקטור B1). יש לציין שבשנים 
האחרונות גדלה ההוצאה הציבורית לתלמיד בישראל, בעיקר למימון הרפורמות שהנהיג המשרד. 

מימוש בו-זמני
של מרכיבים עשוי, בתנאים 
המתאימים, ליצור סביבת 

למידה שתאפשר לתלמיד להגיע 
להישגים טובים יותר בבית 

הספר ולהכין את עצמו טוב יותר 
לעיסוק עתידי בשוק העבודה 

ובאקדמיה.

במהלך העשור האחרון 
חל גידול בתקציב החינוך,

אך קצב הגידול
בהשקעה בחינוך בישראל נמוך 

מזה שבמדינות המפותחות.
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בנוסף ובמיוחד, נמצא שההשקעה היחסית במחקר חינוכי בישראל היא כפרומיל מההשקעה 
הלאומית בחינוך. בארצות הברית היא עומדת על פי עשרה בערך (חן, 2004). לא מצאנו דיווח 
שוטף ומידע כולל על שיעור השקעת משרד החינוך במחקר חינוך מתוך תקציב המשרד. 
יישום תכנית לאומית לחינוך לטווח ארוך, שתבקש להרחיב את המימון הציבורי לתלמיד לזה 
שבמדינות ה-OECD וכן לדווח על השיעור המוקצב למחקר חינוך, עשוי לתת מענה לבעיות 
אלו. כן מוצע לבחון את האפשרות לכונן מועצה לאומית לחינוך שבה ייוצגו, בין השאר, משרד 
החינוך, האקדמיה ותעשיית ההייטק. המועצה תסתייע במומחים לפדגוגיה אך גם במומחים 

30.(change management) מתחומים נוספים, לרבות ניהול שינוי

30  בעת עריכת המסמך התבשרו חברי הוועדה ועורכי המסמך כי בכוונת שר החינוך להקים ועדה מסוג זה.

ה 
ח 
 .
ה 
ת 
ד 
ם 

יישום תכנית לאומית
לטווח ארוך יכול לתת מענה 
לבעיות שנזכרו כאן. הרעיון 
לכונן מועצה לאומית לחינוך 

נראה כצעד נכון
בכיוון ראוי.



|  חינוך לחברה של תרבות ודעת: תמורות במאה ה-21  והשלכותיהן118    



119 ת  |  ו ר ו ק מ

5. סיכום

מסמך זה עסק בתמורות בולטות שחלו במאה ה-20 ותחילת המאה ה-21, בהשלכותיהן על 
מטרות מסוימות של מערכת החינוך ובצורך למקם אותן בסדר עדיפות גבוה, לעדכן ולממש 

אותן על פי בסיס הידע הנוכחי, הנשען על ממצאים אמפיריים עדכניים.

חלק ניכר מאי-ההסכמות באשר למטרות החינוך נובע מדעות ונקודות מבט שונות באשר 
להגדרת הידע ולערכו. לדעת רבים מטרת החינוך היא לאפשר לאנשים, כיחידים או כחברים 
בחברה, לממש את הפוטנציאל המלא שלהם, תוך אספקת ידע וכלים מתאימים שיאפשרו 

להם להשתלב בשוק העבודה, בחברה ובקהילה. 

המאה ה-21 מלּווה במהפכה טכנולוגית דרמטית. החברה שבה אנחנו חיים הולכת ונעשית 
מגוונת יותר, גלובלית יותר ורוויה במדיה, והתהליך הזה הולך ומואץ כל הזמן. קשה לנבא איך 
ייראה העולם בעוד שנים, אך על מערכת החינוך מוטלת החובה להכין את התלמידים, במידת 
האפשר, לחיים בעולם משתנה זה. התלמידים נתקלים בסוגיות חדשות שצצות כל העת _ 
התחממות כדור הארץ, מחסור במשאבי טבע, רעב, סוגיות בריאות, התפוצצות אוכלוסין 
וסוגיות חברתיות וסביבתיות אחרות. תמורות אלו מחייבות את התלמידים לדעת לתקשר, 

לתפקד ולייצר שינוי אישי, חברתי, כלכלי ופוליטי ברמה המקומית, הלאומית והגלובלית. 

הטכנולוגיות הצומחות והגלובליזציה שנוצרה בעזרתן סיפקו אפשרויות לא מוגבלות לגילויים 
מעניינים ולפיתוחים כגון צורות חדשות של אנרגיה, פריצות דרך מדעיות, חידוש סביבתי של 
מקומות הרוסים, תקשורת, חקר החלל ומעמקי האוקיינוסים _ דומה שהאפשרויות בלתי 

מוגבלות. 

(מהפכת טכנולוגיית המידע, ההפרטה,  והכלכליות  לתמורות הטכנולוגיות, החברתיות 
הפלורליזם, ההכרה בצורך למימוש עצמי, הצורך בביטחון אישי, הקיטוב והתרחבות הפערים 
בהישגים, בהשכלה ובהכנסה), שהתרחשו וימשיכו להתרחש במאה ה-21 ואחריה, יש השלכות 
חשובות על העשייה החינוכית, על מרכיביה ועל המעורבים בה _ בית הספר, תכנית הלימודים, 
המורים והתלמידים. לאור תמורות אלו חובה לטפח בקרב התלמידים (אזרחי העתיד) את 

המיומנויות והכישורים המתאימים למאה ה-21.

הוועדה הנוכחית אינה הראשונה שעסקה בזווית זו או אחרת של השינויים הנדרשים במערכת 
החינוך ובהתאמתה לצורכי המאה ה-21. בשנים האחרונות פעלו במשרד החינוך כמה וכמה 
גורמים שביצעו עבודות חשובות ומקיפות הנוגעות למערכת החינוך בישראל כמכלול (כגון 
התכנית הלאומית לחינוך (2005) של כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל (״ועדת 
דוברת״)) או נוגעות למרכיביה השונים (כגון שתיים מהוועדות בראשותה של פרופ׳ מרים בן-

פרץ: בגרות _ 2000, דין וחשבון הוועדה לבדיקת המתכונת של בחינות הבגרות והגמר (1994) 

5
ר 
ם 
ו 

ת 

המסמך התמקד
במידע תאורטי ואמפירי 

שהצטבר בשנים האחרונות 
בנושא תמורות שחלו בעשורים 
האחרונים, במטרות מערכת 

החינוך הנובעות מהן ובמשתנים 
העשויים, בתנאים מסוימים, 

לסייע במימושן.

ן 
 ,

ם 
ל 
י 

ך 
ת 
_

רבים מגדירים
את מטרת החינוך כמתן 

אפשרות לאנשים לממש את 
מלוא הפוטנציאל האישי שלהם 

על ידי אספקת ידע וכלים 
מתאימים שיאפשרו השתלבות 

בשוק העבודה, בחברה 
ובקהילה.

ת 

ת 
ה 
ן 
ת 
-
(

בשנים האחרונות
פעלו במשרד החינוך כמה

וכמה גורמים שעשו עבודות 
חשובות ומקיפות הנוגעות 

למערכת החינוך בישראל. תוצרי 
הוועדה שלנו אינם כמובן תחליף 

לפרי עמלם של מי מן
הגורמים האלה.



|  חינוך לחברה של תרבות ודעת: תמורות במאה ה-21  והשלכותיהן120    
והכשרת המורים בישראל בתמורות הזמן _ דוח הוועדה לבדיקת הכשרת המורים בישראל. 

משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים (2001))

תוצרי הוועדה שלנו אינם באים כמובן במקום פירות עמלן של מי מן הוועדות האלה. 

הוועדה שלנו התמקדה במידע תאורטי ואמפירי שהצטבר בשנים האחרונות בנושא התמורות 
שחלו בעשורים האחרונים, במטרות מערכת החינוך הנובעות מהן ובמשתנים העשויים, 

בתנאים כאלה או אחרים, לסייע במימושן.

למסמך זה מגבלות שונות. ראשית לכול יש לציין כי נקודת המוצא שלו _ התמורות שחלו 
_ נשענת בעיקר על סקירת חומר תיאורי ותאורטי. שנית לא יכולנו כמובן להתייחס לכלל 

התמורות אלא רק לאלה שנראו לנו משמעותיות במיוחד. כן יש לחזור ולהעלות נקודה שצוינה 
בפרקים קודמים, והיא שעבודה זו לא עסקה בכלל מטרות החינוך אלא רק באלה שנדרש 

למקמן בסדר עדיפות גבוה או לעדכנן לאור תמורות שחלו. 

מגבלה נוספת היא תוקף ביסוסן של ההמלצות. מרבית ההמלצות במסמך זה נשענות על חומר 
אמפירי, אלא שרוב החומר האמפירי ששימש אותנו נשאב ממחקרים שנערכו במדינות שונות, 
בעיקר במדינות המפותחות, ורק מיעוטו ממחקרים שנערכו בישראל. הנקודה חשובה היות 
שבפרמטרים שונים וחשובים _ הפערים בהישגים בין התלמידים המתקשים והמצטיינים 
(בן-דוד, 2011), משתנים דמוגרפיים כמו גודל משפחה ממוצעת (פניגר ושביט, 2010), רמת 
המשמעת של התלמידים (שביט ובלנק, 2010) ועוד _ קיימים הבדלים ניכרים בין ישראל 
לבין מדינות מפותחות אחרות. עם זאת יש לציין שהמחקרים שנסקרו הם ברובם רחבי-היקף, 
חלקם אף מחקרי-על שאספו נתונים במדינות שונות, בשיטות שונות ובאמצעות מדגמים רבים 
ומגוונים, מאפיינים המשפרים את התוקף החיצוני שלהם ונותנים מקום לסברה שלפחות 
לרובם יש תוקף גם כאן. המידע האמפירי שנסקר כאן מאפשר אמנם, למרות מגבלותיו, לקבל 
תמונת מצב ואף להעלות המלצות, אולם הוועדה סבורה שיש מקום להשקיע יותר במחקר 
חינוכי בישראל, בעיקר בתחומים הבאים: 1) תחום מחקר ההוראה והלמידה אינו מפותח 
מספיק בישראל, ויש לפתחו עוד. 2) קיים מעט מאוד ידע על אופני היישום של מדיניות 
חינוכית הלכה למעשה בכיתות ועל האפקטיביות של ההתערבויות השונות. 3) הצטבר ידע רב 
על יעילותן של אסטרטגיות הוראה ופיתוח מקצועי של מורים בחו״ל, אולם התאמתן להקשר 
הישראלי (מבנה מערכת החינוך, הצרכים השונים, התרבות וכדומה) כמעט לא נבדקה. 4) 
המחקר השיטתי המועט הקיים מתמקד ברובו בחינוך היהודי הכללי וחסר מחקר על החינוך 

באוכלוסייה הערבית ובמגזר החרדי. 

ראוי לציין שההמלצות שהובאו במסמך זה הן ברמה עקרונית של ״התוויית דרך״. תרגומן 
לרמה אופרטיבית המאפשרת יישום ברמת השדה אינו פשוט וידרוש מן הסתם השקעה ניכרת 
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בין מגבלות המסמך
ראוי לציין שהתייחסנו בו רק

לתמורות שנראו לנו משמעותיות,
ומתוכָן רק לאלה שנדרש למקמן גבוה 

בסולם העדיפויות. זאת ועוד: רוב 
ההמלצות במסמך נשענות על חומר 
אמפירי שנשאב ממחקרים במדינות 

שונות ורק מיעוטו מכאלה
שנערכו בישראל.
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של תקציבים, זמן ומאמץ. במקומות שונים בעבודה צוינו ואף נדונו קשיים הצפויים ביישום. 
אלה העיקריים שבהם:

בהיעדר תכנית חינוך ממלכתית, מוסכמת ומתוקצבת, קיים קושי לתכנן לטווח רחוק   �
וליישם הלכה למעשה רפורמה ארצית וגם יוזמות מצומצמות יותר בתנאי אי-ודאות. 

חוסר בידע מחקרי ברמה העולמית בכלל ובישראל בפרט גורם אף הוא לקבלת   �
החלטות בתנאי אי-ודאות, שעלולים לגרום לצעדים שגויים ולבזבוז משאבי מאמץ, זמן 

וכסף.
הממצאים שתוארו במסמך זה מובילים למסקנה שמימוש מטרה זו או אחרת באופן   �
בלתי תלוי בשנייה מניב תוצאות בלתי מספקות, ולכן יש לממשן במשולב. היתרון 
בשילוב כזה הוא שמאמץ בהשגת מטרה אחת יתרום להשגתה של המטרה האחרת. 
אולם יש גם קושי לא מבוטל הנעוץ במורכבות השינוי ובהשלכות של מאמץ בכיוון 
אחד על הכיוון השני ועל היקף האמצעים הכספיים והארגוניים הנדרשים. כך למשל 
הטמעת תכניות למידה חדשניות כרוכה בהכנת תכניות הכשרה למורים, בהשגת שיתוף 
הפעולה שלהם, בגיוס תמיכת המנהלים, בהתאמה ושילוב של טכנולוגיות תקשוב ועוד.

ההתנגדות לאימוץ חידושים המלווה כל רפורמה או שינוי עלולה להיות חזקה במיוחד   �
במערכת החינוך בשל הגורמים הרבים הפועלים בה או המשפיעים עליה וכן בשל 

המעורבות הרגשית-ערכית של רבים מן הגורמים אלה. 
המחלוקת על בסיס ערכי ולעתים אף העוינות בין מגזרים שונים באוכלוסייה מקשות   �

על השגת קונסנסוס על תכנית שינוי, וממילא גם על יישומה.
אלימות ובעיות משמעת של תלמידים, הקיימות בחלק ניכר מבתי הספר, מקשות ללא   �

ספק על יישום תכניות כגון דיאלוג אקדמי או למידת חקר. 
קיימת סכנה שהפערים הכלכליים ההולכים ומתרחבים יגרמו לכך שאפילו יישום   �
מוצלח אך מצומצם של תכניות להשגת שוויון הזדמנויות ושיפור הישגים של כלל 
התלמידים יצליח לכל היותר להדביק את הפער ולשמור על המצב הקיים, אך לא 

להביא לשיפור משמעותי. 
השונות בין התלמידים בארץ רבה ובאה לידי ביטוי בגיוון התרבותי והערכי, בפערי   �
הידע ובאי-שוויון הזדמנויות אצל התלמידים. כל אלה דורשים מאמץ מיוחד בעת 

הכנתן ויישומן של תכניות בשדה החינוך בארץ.
מרבית השינויים מחייבים מעורבות רבה של מורים. מעורבות כזאת היא ללא ספק   �
ברוכה, רצויה ואף חיונית, אך השגתה דורשת השקעה לא מבוטלת של זמן ומאמץ תוך 

שיתוף אמיתי, האזנה מתמדת למתרחש בשטח ונכונות לבצע שינויים והתאמות. 

בנוסף למגבלות השונות של העבודה ולקשיים הצפויים ביישום ההמלצות כדאי לתת את 
הדעת גם לכך שאורך ״חיי המדף״ של ההמלצות אינו גדול. מחקרים אמפיריים מתפרסמים 
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ההמלצות הן בגדר
"התוויית דרך".

תרגומן למישור אופרטיבי 
ולרמת השדה אינו פשוט. הוא 
כרוך בהתמודדות עם מכשולים 
ויחייב מן הסתם השקעה ניכרת 
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מימוש ההמלצות
כרוך בקשיים, שעם חלקם אפשר 

להתמודד באמצעות תכנית ממלכתית 
מוסמכת ומתוקצבת לחינוך, תמיכה 
בעריכת מחקרים וצבירת ידע רלוונטי 
הדרוש בישראל, מימוש משולב של 
מטרות, שיתוף אמיתי של המורים 

במאמצי השינוי תוך האזנה מתמדת 
למתרחש בשטח ונכונות לבצע

שינויים והתאמות
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מעת לעת והידע שהם מניבים מתחדש כל הזמן, הניסיון מהעולם ומהארץ ממשיך להצטבר, 

ותמורות משמעותיות מתחוללות כמעט בלי הפסק בסביבת מערכת החינוך. 

יש להביא בחשבון את המגבלות המחקריות שמנינו, ואף על פי כן המידע שנאסף כאן יכול 
להערכתנו לסייע לקובעי המדיניות בתחום החינוך במדינת ישראל באיתור ההתאמות 
הנדרשות כיום מן המערכת. אנו מציעים לבחון את ההמלצות שהובאו כאן במצורף להמלצות 
הוועדות שהוגשו בעבר, ולשלב את אלה שיאומצו בַּשינויים המשמעותיים שמתכנן ומבצע 

משרד החינוך בעצם הימים האלה.

אורך "חיי המדף"
של המלצותינו אינו גדול. הן 
נכונות לעכשיו, אך יש לבחון 

אותן במצורף להמלצות 
שהוגשו בעבר, ולשלבן בשינויים 
המשמעותיים שמתכנן ומבצע 

משרד החינוך בעצם
הימים האלה.
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נספחים

ך מ ס מ ה י  ם לפרק מי 1: תרשי נספח 
נספח 1     |    תרשים מס' 1     |    נלווה לפרק 2 "תמורות"

תמורות בולטות במאה ה-20 ובתחילת המאה ה-21
וקשריהן לשינויים במערכת החינוך

בתרשים מופיעים רק קשרים בולטים במיוחד  .1
ריבועים בצבע כחול - תוצאות הקצה מבחינת מערכת החינוך  .2

הקשרים שבתרשים מבוססים ברובם על חומר תיאורטי  .3

פחות הכתבת 
אידאולוגיה 

קולקטיבסטית

מיעוטים ונשים 
דורשים זכויות

הערכה ומדידה 
של הישגים

הגדלת פער 
הזדמנויות 

לתלמיד על רקע 
סוציו-אקונומי

מהפכת טכנולוגיית המידע מחויבות והפרטה שינויים באוכלוסיות 
בישראל גלובליזציה ופלורליזם

פעילות עמותות, 
קרנות וחברות

האצת תמורות 
בשוק העבודה

ידע נעשה נגיש, 
רב-ערוצי, 

אינטראקטיבי,
אינגרטיבי 

למידה עצמית 
בכל מקום וזמן, 

שינוי דפוסי 
חיברות, קריאה 

וחשיבה

יותר זכויות 
לתלמיד

פיחות 
בסמכות 
המורים

מימוש עצמי 
להורים על חשבון 

זמן עם הילד

פיחות בסמכות 
ההורים

בעיות משמעת, 
ונדליזם וכו'

אי-שביעות רצון
1. מהשונות הגבוהה 
בהישגי תלמידים
2. מידע ואוריינות 

במקצועות הנמדדים

תכנית הלימודים 
לא מתאימה לנדרש 

במאה ה-21

מתחים חברתיים בין 
אוכלוסיות ודרישה 

להתאמת תוכני לימוד 
למגזר ולתלמיד

צמצום סמכויות 
שלטון מרכזי

דגש על זכויות 
הפרט
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על סמך חומר תיאורטי   *
משתנים מרכזיים במיוחד  **

על סמך חומר אמפירי  E

משתנים תומכים:

אוטונומיה לבית    ·
הספר לטיפוח המייחד 

אוכלוסייה, תוך 
אחריותיות ובקרה

שילוב תכנים    ·
משותפים וטיפוחם

פעילות להכרה וכבוד    ·
כלפי השונה

הידברות, מציאת מכנה    ·
משותף

עידוד צדק חברתי,    ·
דמוקרטיה

שילוב תוכני לימוד    ·
הנוגעים לקבוצות 

מיעוט

טיפוח של המייחד את 
השונות  האוכלוסיות 
הבניית המשותף  תוך 

לכלל מרכיביהן

משתנים תומכים:

שיפור איכות ההוראה    E
ושילוב "שיח אקדמי 
פורה" והערכה-לשם-

למידה
תחושת קהילתיות    E

והשתייכות
שיתוף הורים בבית   E

הספר
תוכנית מתואמת    E

רב-מערכתית למניעת 
אלימות

חינוך להתנהגות 
חברתית נאותה

משתנים תומכים:

הפניית משאבי כסף   E
וכוח אדם ליישובים, 

שכונות, בתי ספר 
נזקקים

תגבור אישי לילדים    E
נזקקים בבתי הספר

טיפוח לקראת הכניסה    E
לבית הספר

שיתוף הורים תוך    E
הכשרתם לסייע 

בתהליך הלימודים של 
ילדיהם ובהעצמתם

רצף פעולות בין    E
מערכות גיל רך 
ומערכות המשך

קידום שוויון ההזדמנויות 
בין התלמידים ומתן 
הזדמנות לכל תלמיד 
לממש את יכולותיו

משתנים תומכים:

למידה מעמיקה תוך 
שימוש באסרטביות כמו:

דיאלוג אקדמי פורה   E
משוב תוך הערכה-   ·

לשם-למידה
שידור ציפייה    E

להצלחה
הכשרת מורים    ·

תואמת לשיטות 
הנ"ל

שימוש מיטבי    ·
בתקשוב

שיפור ההישגים 
הלימודיים וביסוס 

הידיעות והאוריינות של 
כל ילד וילדה

הקניית
מיומנויות המאה ה-21

חינוך לחברה של תרבותחינוך לחברה של דעת

ת" "מטרו  3 ק  פר ל וה  נלו  ,2 ס'  מ ם  1: תרשי נספח 

נספח 1     |    תרשים מס' 2     |    נלווה לפרק 3 "מטרות"

מטרות חינוך הנגזרות מהתמורות
(מתרשים מס' 1) ומשתנים תומכים**
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למידה 
צוותית

מחויבות 
לידע 
והנמקה

לימוד 
מקוון 
מונחה

יותר 
בחירה 
אישית

דיאלוג 
אקדמי 
פורה*

הערכה-
לשם-
למידה

התלמיד

שימוש 
בתקשוב

ניטור 
והערכה 
עצמית

משוב 
עמיתים

פיתוח 
מקצועי 
מתמשך

יותר סיוע 
לתלמיד 

חלש
ציפייה 

להצלחת 
התלמיד

הוראה 
דיאלוגית

יותר 
שיתוף 
הורים

שיח 
אקדמי 

פורה
הערכה-
לשם-
למידה

המורה

דיאלוג אקדמי מונחה - דיאלוג אקדמי מובנה ומאתגר ברמת הכיתה ובקבוצות קטנות   *

ת" צו ל המ "  4 ק  ר וה לפ נלו  3 ס'  מ ם  1: תרש נספח 

נספח 1     |    תרשים מס' 2     |    נלווה לפרק 3 "מטרות"

שינויים עיקריים שיחולו עם יישום ההמלצות                
בתפקידי התלמיד, המורה, בית הספר, משרד החינוך
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אוטונומיה 
לביה"ס 
ובחירה

אימוץ 
מודל 
חידוש

יצירת 
אווירת 
שיתוף

חזון 
בית-ספרי 

ופיתוח
בקרה 
והפקת 
לקחים

בית הספר 
בראשות 

המנהל

הרחבת 
רפורמות

תכנית 
לאומית

התאמה 
למאה 
ה-21

סדר 
עדיפויות 
במטרות

משרד 
החינוך

מיקום התאים בכוורות הוא מקרי  .1

התרשים מציין רק שינויים בתפקידים או שינוי בהדגשי תפקידים ולא תפקידים כמכלול.  .2
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פת  אסו ל א  — מבו ה  תנ ם מש בעול ם  י כ ר ע ל ך  ו נ חי  :2 נספח 
 * דעה ת ה ו ר י י נ

אדם לפסטיין ויהודה ברנדס 

סוגיית החינוך הערכי _ תכניו, שיטותיו ומעמדו במערכת החינוך הבית-ספרי _ שנויה במחלוקת בקרב העוסקים 
בחינוך בישראל. אין הסכמה על הערכים הרצויים _ אהבת מולדת ונאמנות למדינה?  מיומנויות המאה ה-21? דרך ארץ 
וסובלנות? "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"? חשיבה ביקורתית? תודעה לאומית 
פלסטינית? אזרחות פעילה וביקורתית? או אולי עדיף להתמקד ברכישת מיומנויות בסיסיות בשפה ובחשבון, בלמידה 
של תוכני יסוד בתחומי התוכן או בשיפור הישגים לימודיים כפי שהם נמדדים במבחנים תקניים? אין גם הסכמה 
לגבי אופן השגת הערכים _ דוגמה אישית של מחנך? למידת טקסטים בעלי חשיבות לאומית או מוסרית? אקלים 
בית-הספר? בירור ערכי? הוראה ישירה של הלכות ומוסר? בשנים האחרונות מתחזקת הקריאה בקרב העוסקים בחינוך 
בישראל _ בבתי הספר ובמסדרונות משרד החינוך _ לפתוח את הדיון סביב מטרות החינוך הערכי והאמצעים להשגתן.  

שר החינוך הרב שי פירון, שנתמנה לתפקידו בשנת תשע"ג (2013), ביטא רוח זו בהופעתו הפומבית הראשונה. השר 
הכריז: "השפה החינוכית הנוכחית רזה מדי, היא עוסקת במבנים _ לא בתוכן; בעבר _ לא בעתיד. אנחנו זקוקים 
לשפה חדשה כי מורים נכנסים לכיתות וחשים שהחינוך אינו רלוונטי, שהם משתפים פעולה עם מניפולציה כלשהי" 

(הד החינוך, אפריל 2013, עמ' 22).

המניפולציה שהשר דיבר עליה, כפי שאנו מפרשים אותה, היא הניסיון להעלות ציונים במבחנים בכל דרך שהיא. 
הכותבים באסופה זו מסרבים לראות בהישגים במבחנים ההשוואתיים מטרה מובנת מאליה. במקום זאת הם 
מבקשים לתרום להעשרת השפה החינוכית ולהרחבת תכניה בנושא ערכים וחינוך ערכי. כותבי ניירות הדעה בחוברת 
דורשים למקד את הדיון בשאלות יסוד כגון: אילו ערכים חשובים לנו בתור חברה, וכיצד עליהם להשתקף במערכת 
החינוך ובבתי הספר? מיהו הבוגר הרצוי של מערכת החינוך? מהן תכונותיו, נטיותיו, כישוריו וידיעותיו? באיזו חברה 
היינו רוצים שיחיה וכיצד היינו רוצים שיתרום לה? ומה הקשר, אם יש כזה, בין שלושת הגורמים האלה _ ערכים, 
בוגר וחברה _ לבין תכנית הלימודים בישראל והערכת המימוש של יעדיה? הכותבים השונים מניחים כי הצבת שאלות 
אלו במרכז הדיון החינוכי בישראל והתמודדות רצינית וכנה אתן עשויות להניב מערכת חינוך ערכית יותר וחברה 

טובה יותר.  

* * *

אסופה זו נולדה במסגרת עבודתה של ועדת מומחים שהקימה היזמה למחקר יישומי בחינוך של האקדמיה הלאומית 
הישראלית למדעים. הוועדה מונתה בעקבות פנייה של המנכ"ל הקודם של משרד החינוך, ד"ר שמשון שושני, ובה 
ביקש לבחון כיוונים אפשריים ורצויים לארגון מחודש של מערכת החינוך לנוכח צורכי הזמן המשתנים. תפקיד זה 
חייב בחינה שיטתית וביקורתית של המחקר על תמורות חברתיות ותרבותיות ושל מצב מערכת החינוך, לצד דיון 

המבוא והאסופה נערכו לשונית בידי נילי עדן.  *
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בהשלכות הערכיות של שינויים אלו. חינוך בהכרח עוסק בשאלות ערכיות, וזאת משתי סיבות: ראשית, לדרכי החינוך 
וההוראה יש השלכות ערכיות. האווירה בבית הספר, היחסים בין המורים לתלמידים ובין התלמידים לבין עצמם, 
הדרישות הלימודיות והאקלים האנושי _ כל אלה ערכים חינוכיים שאי-אפשר להתחמק מלהתמודד עמם בשנים 
שבהן התלמידים שוהים בבית הספר. שנית, הצבה של מטרות החינוך היא קביעה ערכית על עצם דמותו של הבוגר 

הרצוי ושל המציאות החברתית שאנו שואפים אליה.

אולם המחקר המדעי לבדו, המשמש מקור הסמכות של האקדמיה בכלל ושל ועדת המומחים בפרט, אין בכוחו לספק 
תשובות לשאלות ערכיות. המחקר האמפירי עשוי לסייע לנו לקבל החלטות נבונות על ידי כך שהוא מביא לידיעתנו 
מה קיים, מה אפשרי ובאילו מחירים, אבל אין הוא יכול לומר לנו מה ראוי. לכן החליטה הוועדה לפנות לציבור 
הרחב ולשמוע את הקולות השונים הנשמעים בחברה הישראלית בדבר מקומם הראוי של ערכים ושל חינוך לערכים 
במערכת החינוך בישראל. בסוף ינואר 2012 פורסם באמצעות העיתונות קול קורא לכתיבת ניירות עמדה, ובו הצבנו 

שלוש שאלות: 

אילו ערכים צריכה מערכת החינוך הישראלית לטפח בקרב התלמידים הלומדים בה? 

מה צריך להיות מקומם של ערכים אלו בסדרי העדיפויות החינוכיים הלאומיים? 

כיצד ראוי להנחיל ערכים אלו ומהן ההשלכות לגבי שיפור המערכת? 

ביקשנו מהמשיבים להתייחס ככל האפשר למחקר האמפירי ולציין בפירוט על אילו מחקרים הם נסמכים.  

ההיענות לפנייה הייתה רבה, ובמידה מפתיעה גם נלהבת. קיבלנו עשרות פניות ממחנכים וממוסדות חינוך, מאנשי 
אקדמיה ומהציבור הרחב. עם הכותבים נמנים מורים ומחנכים, רבנים, חוקרים, מורי מורים ופעילים חברתיים. 
בתוכם תמצאו דמויות ותיקות ובולטות בשיח החינוכי בישראל ולצדן גם קולות חדשים. ניירות עמדה אלו שימשו 
את חברי הוועדה בדיוניהם וסייעו להם לפתח ולגבש את עמדותיהם. אולם, כאמור, כללי העבודה של הוועדה 
מחייבים להתמקד במחקר האמפירי; אין בידינו סמכות או כלים מדעיים לקבוע עמדה ערכית בנוגע לחברה או לבוגר 
הרצויים, או לדרג ערכים מתחרים. הדיון בשאלות הערכיות צריך להתקיים בפורום ציבורי רחב יותר. לכן החלטנו 

לאסוף את ניירות  העמדה ולתת להם פומבי בחוברת זו.  

* * *

כאמור, אין תמימות דעים בין הכותבים. ביקשנו להביא את מגוון הדעות של מי שטרחו וכתבו אלינו וגם את 
המחלוקות ביניהם. סידרנו אותם לפי סדר א"ב של שמות המחברים כדי שלא לתת עדיפות לשום כותב או עמדה. עם 
הערכים שהכותבים מבקשים לקדם תמצאו ערכים אזרחיים (כגון היות אזרח נאמן או ביקורתי), הומניסטיים (כגון 
זכויות האדם), לאומיים (כגון אהבת מולדת), קוגניטיביים (כגון סקרנות ופתיחות אינטלקטואלית), סביבתיים (כגון 
דאגה לסביבה), בין-אישיים (כגון כבוד הדדי) ואישיים (כגון אוטונומיה). בקרב הכותבים יש שמדגישים את ההלימה 
בין הערכים השונים ואת הצורך לשלב ביניהם, ויש שעומדים על הסתירות והמתחים בין הערכים, על הצורך להכריע 
בעד קבוצת ערכים מסוימת ולהציבה בתור מטרה מרכזית של מערכת החינוך, או לחנך לדבר הזה עצמו _ ליכולת 
לחיות בין מתחים וסתירות ולנווט ביניהם. כותבים רבים גורסים כי המערכת מדגישה יתר על המידה את נושא 

ההישגים הלימודיים, וכי הדבר בא על חשבון החינוך הערכי.  
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עיון באסופה מעלה שאלות רבות, בהן:  
צרכיו של מי קודמים: צורכי היחיד, המשק, החברה, הלאום, המדינה?   �

האם יש סתירה בין הערכים השונים?  �
האם יש סתירה בין חינוך לערכים לבין הישגים לימודיים?  �

אילו ערכים חשובים יותר? כיצד מכריעים בין ערכים מתנגשים?  מי קובע?    �
באיזה אופן יש לחנך לערכים אלו?  �

מה הבסיס העובדתי לטענות בדבר חשיבותם של ערכים ודרכי החינוך הערכי? מה תרומתו האפשרית   �
והממשית של המחקר בנושא?

כיצד צריך להתנהל השיח החינוכי-ערכי?   �

אנו מאמינים שדיון ביקורתי ורציני בשאלות אלו יסייע בהתפתחותה של השפה החינוכית החדשה שהזכיר השר 
בנאומו ואשר רבים מהעוסקים בחינוך כיום מבקשים אותה. דיון זה עשוי להניב כיווני פעולה פוריים לאנשי חינוך 

שמבקשים להתמודד עם אתגרי העולם המשתנה. אנחנו בטוחים שהאסופה תתרום לקידום הדיון החשוב הזה.   

דרך נוספת לעיין באסופה היא לראותבה מסמך שמייצג קשת רחבה של עמדות בשיח החינוכי-ערכי בישראל. ניתן 
לחקור את השיח הזה כדי ללמוד את איכויותיו ואת גבולותיו. כך עשו סובינסקי, קנדל ולפסטיין במאמר האחרון 
בחוברת, ובו הם מסכמים ומנתחים את המאמרים באסופה, ומבקשים להאיר מזווית ראייה נוספת את הנושאים 
הנדונים בדפי האסופה, את הנושאים המובלעים והמונחים כמובנים מאליהם, ואת הנושאים שבולטים דווקא 
בהיעדרם (יש לזכור כי אין סיבה להניח שניירות העמדה מייצגים את כלל הדעות בחברה הישראלית, וכי הניתוח 

ממפה את כלל השיח החינוכי-ערכי בארץ).

העשרת השפה החינוכית והרחבת תכניה יושגו לא רק באמצעות אסופת מאמרים, מגוונת ככל שתהיה, אלא _ ובעיקר 
_ על ידיכם, הקוראים. אתם שתפרשו, תגיבו, תהגו בדברים ותמשיכו את הדיון הלאה בקרב אנשי חינוך, מתווי 

מדיניות והחברה כולה.
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 — י  ת מלכ מ ך ה נו י הח חוק    :3 נספח 
20 0 0 ת  נ מש ן  ו תיק   

מטרות החינוך בנוסח חוק החינוך הממלכתי בישראל עודכנו לאחרונה בשנת 2000. ואלה מטרות החוק לאחר 
התיקון:

לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת    (1
משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו; 

להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית    (2
ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, 

לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים; 
ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל;    (3

ללמד את תורת ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל והמסורת היהודית, להנחיל את תודעת זכר    (4
השואה והגבורה, ולחנך לכבדם; 

לפתח את אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת כשרונותיהם השונים, למיצוי מלוא יכולתם כבני אדם    (5
החיים חיים של איכות ושל משמעות; 

לבסס את ידיעותיהם של הילד והילדה בתחומי הדעת והמדע השונים, ביצירה האנושית לסוגיה ולדורותיה,    (6
ובמיומנויות היסוד שיידרשו להם בחייהם כבני אדם בוגרים בחברה חופשית, ולעודד פעילות גופנית ותרבות 

פנאי; 
לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית, מחשבה עצמאית ויוזמה, ולפתח מודעות    (7

וערנות לתמורות ולחידושים; 
להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה, לאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המעודדת את    (8

השונה והתומכת בו; 
לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה    (9

הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל; 
לפתח יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ, לנופיה, לחי ולצומח;    (10

להכיר את השפה, התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת הייחודית של האוכלוסייה הערבית ושל קבוצות    (11
אוכלוסייה אחרות במדינת ישראל, ולהכיר בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל. 
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ם       חומי לות בת הפעי ת  ר י סק   :4 נספח 
ך נו חי ה משרד  ב ם  י י ט נ ו ו ל ר ה  

בסעיפים הבאים מובא סיכום המתאר את תפקידם ואת אופני פעילותם של האגפים השונים שנציגי הוועדה נפגשו 
עם אנשיהם.31 תמונה המתקבלת אינה שלמה, אך היא משקפת את העשייה הכללית של המערכת. 

יש לציין כי הסקירה לא נערכה על בסיס איסוף שיטתי של נתונים, בדיקתם ועריכתם, תוך שימוש בכלי מחקר 
מדעיים. הסקירה מבוססת על דיווח, חומר כתוב ונתונים, שנמסרו במפגשים עם חברי הוועדה או בכתב, בתקופת 

פעילותה של הוועדה, באדיבות בכירים במשרד החינוך.

אגף א׳ - תכניות אסטרטגיות בחינוך לערכים
אגף א׳ הוא זרוע של משרד החינוך הכפופה ישירות למנכ״ל המשרד.

תפקידו של האגף הוא ליזום ולממש תכניות אסטרטגיות בנושא החינוך לערכים שבתקופת כהונתו הנוכחית של 
שר החינוך, מר גדעון סער, נקבע כיעד מרכזי ומוביל ביעדי המערכת. האגף פועל ב״שיטת מניפה״, כזו הנפרסת מן 
המפקחים המרכזים (מפמ״רים32) של המקצועות השונים, נפתחת לעבר המפקחים הכוללים על בתי הספר (שלנוחותם 
נכתב מחוון מיוחד) ועוברת למנהלי בתי הספר בכוונה שיורו לכלל המורים לחשוף, לשלב ולהבליט ערכים שמזמנים 

תחומי הדעת.

האגף רואה את בתי הספר כמוסדות חינוך ערכיים-איכותיים, המקנים ידע נדרש אך עוסקים בד בבד גם בחינוך 
תלמידיהם. באגף ֵערים לבעייתיות הנוצרת מן המפגש בין הדרישה להישגים מדידים ובין ההשקעה הנדרשת לשם 

הפנמה של ערכים בקרב התלמידים.

האגף ערך מיפוי של התכניות המופעלות ביוזמת המשרד ובמימונו, והצביע על הקשר ביניהן לבין סעיפי המטרות 
בחוק החינוך הממלכתי33 (לפי התיקון לחוק התש״ס).

לצורך העברת מסר לסגלי חינוך והוראה התקיימו שלושה ימי עיון, כמין ״ימי שיא״ שנטלו בהם חלק מאות משתתפים: 
מורים, מדריכים, מנהלים, מפקחים ואורחים. ימים אלו התקיימו תחת הכותרת ״אין שיעור לערכים״ ותועדו באתר 
האגף. הראשון הוקדש למדעי הרוח (היסטוריה, תנ״ך, ספרות, אזרחות), השני למדעים המדויקים והאחרון לאשכול 
האמנויות. בימים אלו נחשפו המורים ליוזמות ולהדגמות של שיעורים, שהעלו תכנים מתכניות הלימודים הרשמיות 

והמחייבות והציגו אופנים נוספים להפנמת ערכים, תוך יצירת קישורים רלוונטיים לחיי התלמידים. 

הערכים שהאגף מקדם הם אלה המוגדרים בחוק החינוך הממלכתי.

31 כל הדיווחים בנספח זה נכתבו בידי אנשי משרד החינוך, נציגי האגפים וראשיהם, והם מפורסמים כאן כנתינתם.

32 מפמ״ר הוא מפקח-מרכז על מקצוע הנלמד במדינת ישראל. בס״ה פועלים במשרד החינוך 95 מפמ״רים, במגזרים ובמקצועות השונים. 

33 ראו נספח 3.



|  חינוך לחברה של תרבות ודעת: תמורות במאה ה-21  והשלכותיהן154    

המזכירות הפדגוגית

עפרה מייזלס34

המזכירות הפדגוגית משמשת סמכות מרכזית להתוויית המדיניות הפדגוגית של משרד החינוך. היא הגוף המקצועי 
הקובע את תוכני הלימוד, את מועד הוראתם, את היקף שעות ההוראה וגם את אופן ההקניה. היא אחראית על 
התכנון וההובלה של כיוונים פדגוגיים עכשוויים ועתידיים בפיתוח תכניות לימודים, בגיבוש מדיניות ההוראה-

למידה-הערכה של מקצועות הלימוד, בבחינה ובאישור של חומרי לימוד, בעידוד יוזמות חינוכיות ובהפעלתן. פעילותה 
של המזכירות הפדגוגית מתפרסת על פני כלל מוסדות החינוך, בכל שכבות הגיל, החל מהחינוך הקדם-יסודי ועד 

המוסדות להכשרת כוח אדם להוראה.

מבנה המזכירות הפדגוגיות ואפיון היחידות שבה

במזכירות קיימים חמישה אגפים לתחומי הדעת (אמנויות, חברה ורוח, מדעים, מורשת ושפות), אגף לפיתוח פדגוגי, 
אגף לספרי לימוד, גף-יזמּות וניסויים וכן יחידה לתכניות לימודים ופדגוגיה לאוכלוסיות מיוחדות. במזכירות 
הפדגוגית פועלים גם ראשי המגזרים האלה: האגף לחינוך ערבי, הממונה על המגזר הערבי, הממונה על המגזר הבדואי 

והממונה על המגזר הדרוזי וכן שני מטות _ המטה לתרבות ישראל ומורשתו והמטה לחינוך אזרחי. 

אגפי המקצועות
בכל אחד מחמשת אגפי המקצועות (אמנויות, חברה ורוח, מדעים, מורשת ושפות), נמצאים מפקחים מרכזים 
(מפמ״רים) שהם המנהלים את תחומי הדעת השונים _ מתמטיקה, אנגלית, שפת אם, היסטוריה, תרבות ישראל, 

חינוך גופני, מוזיקה, גיאוגרפיה, תנ״ך, תורה שבעל פה, ספרות, אומנות ועוד. 

בנוסף על כך יש בכל אגף ממונים קוריקולריים (ממוני תכניות לימודים) שאחראים על סיוע בכתיבה, עדכון והערכה 
של תכניות הלימודים בתחומי האגף. לצד כל מפמ״ר פועלת ועדת מקצוע שמַמנה יו״ר המזכירות הפדגוגית, ובה 
חברים אנשי אקדמיה בתחום המקצוע וכן מורים ומורות ואנשי משרד החינוך. ועדה זו מסייעת למפמ״ר בעבודתו, 
מייעצת לו בנושאים שונים, בכללם כתיבה ועדכון של תכנית הלימודים וחשיבה על פדגוגיות חדשניות, ומקשרת 
אותו עם תחומי המחקר בנושאים שבאחריותו. מרבית המפמ״רים פועלים להטמעת תכניות הלימודים והפדגוגיות 
הרלוונטיות להן באמצעות מערך פיתוח מקצועי למורים (השתלמויות), מפגשים עם מפקחים במחוזות ועם מדריכים 

ארציים, מחוזיים ובית-ספריים. 

אגף א׳ לפיתוח פדגוגי עוסק בין השאר בתכניות לימודים ייחודיות, פיתוח החשיבה, חינוך לבריאות וחינוך גופני. 
בנוסף לכך הוקם לאחרונה צוות של פדגוגיה דיגיטלית, שמקדם חדשנות בפדגוגיה, בכלל זה שילוב פדגוגיה דיגיטלית 
וחינוך לחשיבה וחקר בכל תחומי הדעת על מנת להכין ולהכשיר את התלמידים לחיים במאה ה-21 ולעולם העבודה 
העתידי. המזכירות הפדגוגית תומכת בקיומם של אופנים שונים ומודלים מגוונים למימוש מטרה זו. לתפיסתנו בתי 

פרופ׳ עפרה מייזלס היא יו״ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך.   34
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הספר אמורים להיות אוטונומיים לבחור במודל המתאים לסוג האוכלוסייה ולצרכים הייחודיים להם מתוך שלל 
המודלים שיוכיחו את הצלחתם. 

המדיניות הפדגוגית של החינוך לחשיבה ולמידה בדרך החקר עוסקת בהקניה ובפיתוח של יכולות חשיבה גבוהות 
בתוך תחומי הדעת תוך חיזוק תשתית הידע וההבנה, במטרה לקדם בבתי הספר תרבות של חשיבה וחקר. הדגש הוא 
על למידה פעילה ופיתוח יכולות כגון הצגת שאלות, איתור, איסוף והערכה של מידע, מיזוג מידע ממקורות שונים, 
הצגת טיעונים, קבלת החלטות ופתרון בעיות _ יכולות שתאפשרנה לתלמידים לרכוש ידע חדש משמעותי תוך הפעלת 

שיקול דעת, יצירתיות וביקורתיות. 

אגף ספרי לימוד 
אגף ספרי לימוד אחראי על אישור ספרי לימוד וחומרי למידה, לתלמידים ולמורים בפורמט פיזי ובמדיה הדיגיטלית 
(ספרים דיגיטליים, סביבות למידה מתוקשבות ויחידות הוראה בפורטל התוכן). באגף יש רכזים וממונים בהתאם 
למקצועות: ערבית, מדעים, חברה ורוח, שפות, חינוך לשוני ועוד, וכן ניתן מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים: 

חינוך מיוחד, חינוך חרדי, עיוורים וכבדי ראיה ועוד.

תהליך האישור כולל גיבוש מדדים כלליים להערכה ותבחינים ייחודיים בהתאם לתפיסה הפדגוגית-דידקטית של 
כל מקצוע; ריכוז ההערכה של חומרי הלמידה מתחיל משלב מהדורת העיצוב (ניסוי בכיתות) (אם קיים), ונמשך עד 
לשלב של טרום-הדפסה; קשר עם גופים מפתחים ומעריכים חיצוניים, עיבוד והכנה של חומרים והנחיות למפתחים 
לבצע שינויים והתאמות. כל הפעולות הללו נעשות בשיתוף עם המפמ״רים. כן אחראי האגף על תמחור הספרים 

המתפרסמים ברשימת הספרים המאושרים לשימוש בבתי הספר. 

גף ניסויים ויזמּות 
גף ניסויים ויזמּות מטפח חדשנות חינוכית באמצעות יוזמות וניסויים חינוכיים ופדגוגיים. עיקר עשייתו בטיפוח, 
ליווי והעצמה של בתי ספר ומוסדות חינוך כדי להניעם ליישום מודלים ניסוייים. גף הניסויים והיזמּות העמיד במשך 
השנים קרוב למאתיים מוסדות המדגימים מודלים שונים ומרתקים של פדגוגיה אחרת. חלקם הפכו בינתיים למרכזי 
הפצה שאליהם מגיעים מוסדות אחרים ללמוד ולהיָתרם. בגף פועלת גם ועדה לאישור בתי ספר ייחודיים על-אזוריים 
ואזורי בחירה מבוקרת. בנוסף לאלה מופעל זה כמה שנים, בכפוף להחלטת ממשלה, פרויקט ניסויי של מרחבי חינוך 
שכוללים בחירה מבוקרת של הורים בבתי ספר יסודיים ברשויות מקומיות שהצטרפו לפרויקט. הליך זה כולל סיוע 
לרשויות לגבש חזון ומערך יישובי בחינוך, ולבתי הספר להגדיר את ייחודיותם, והוא פותח פתח לשיח פדגוגי מעמיק 
ופורה בין הרשות, המשרד, בתי הספר והצוות החינוכי בהם, התלמידים והוריהם, ולשינוי משמעותי באיכות הלמידה 

והחוויה הבית-ספרית. 

יחידה לתכניות לימודים ופדגוגיה לאוכלוסיות מיוחדות (מצטיינים ומתקשים) 
מתוקף תפקידה של המזכירות הפדגוגית לפתח תכנים ותכניות המותאמים לצורכי האוכלוסיות השונות, עלה 
הצורך להעניק תשומת לב ייחודיות לאוכלוסיות מיוחדות. היחידה אמורה לתת מענה לצרכים הרחבים והמגוונים 
של האוכלוסיות המיוחדות במערכת החינוך מנקודת מבט פדגוגית קוריקולרית _ להנגיש את תכניות הלימודים 

ולהתאימן מבחינה פדגוגית לכל סוגי התלמידים הלומדים במערכת החינוך.
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דגשים ייחודיים במזכירות הפדגוגית

המזכירות הפדגוגית מסייעת לקדם את מטרות החינוך ויעדיו, כפי שפורסמו וקודמו בשנים האחרונות, אך היא גם 
מציעה כמה דגשים ייחודיים. 

קשרי גומלין ושותפויות: המזכירות הפדגוגית שמה לה למטרה לקדם את סדר היום החינוכי-פדגוגי תוך   �
העמקת קשרי הגומלין בין מטה לשדה. שיתוף הקהלים הרלוונטיים (בעלי תפקידים במשרד, מפקחים, 
מנהלים, מורים) בתהליך עיצוב המדיניות יגבש אחריות משותפת, ייצור אוירה של אמון ושותפות ויתרום 

להצלחה בקידום היעדים. 
תפיסה של האדם כשלם: תפיסה מרכזית המנחה את המזכירות הפדגוגית היא תפיסה של האדם כשלם בעל   �
אינטליגנציות מרובות. יש חשיבות בפיתוח סוגים מגוונים של מיומנויות וידע תוך שימוש בכלים ובפדגוגיות 
שפונים לרבדים שונים בנפשו של התלמיד או התלמידה ובסביבתו _ חשיבתם, רגשותיהם, פעולותיהם, 
וכמובן ערכיהם. כחלק מתפיסה זו המזכירות הפדגוגית מעודדת שימוש במרחבים מגוונים ללמידה בכיתה 
ומחוצה לה, שילוב אומנויות שונות בתחומי הדעת וכן למידה בינתחומית בנושאים הקרובים לליבם של 

הלומד והמלמד.
למידה מתוך משמעות אישית, חדווה ויצירתיות: בתוך כך המזכירות הפדגוגית מייחסת חשיבות רבה לחוויות   �

החדווה, היצירה והיצירתיות בתהליך ההוראה-למידה-הערכה וכן לאוטונומיה שיש לתת בידי התלמידים 
בתהליך הלמידה ובידי המורים ומנהלי בתי הספר בתהליך ההוראה _ כל זאת במטרה לקדם למידה והוראה 

מתוך משמעות אישית. 
חינוך כמפגש בינאישי: היבט נוסף שמנחה את המזכירות הפדגוגית הוא התפיסה שהמעשה החינוכי הוא   �
בראש ובראשונה מפגש בינאישי בין מורים לתלמידים ובין תלמידים לעמיתיהם ולכן יש לטפח את הקשר 

האישי, האמון והיכולת לקבל את השונה ולהכילו.
זמן ומרחב להתבוננות פנימית ובירור ערכי: לבסוף, במזכירות הפדגוגית מושם דגש נוסף על כך שבתוך   �
מערכת החינוך תינתנה אפשרויות לעשייה חינוכית, לזמן, למרחב, להתבוננות פנימית ולחשיבה לבד ובצוותא 
על הנושאים המרכזיים בחיים, בכלל זה על ערכי יסוד חברתיים אוניברסליים ואף על ערכי יסוד של מדינת 
ישראל; כל זאת על מנת לאפשר ולעודד גיבוש זהות ערכית וחברתית תוך סובלנות לתפיסות עולם מורכבות 

ולתהליך החיפוש המאפיין לומד עצמאי ואוטונומי. 

דוגמה לפעילות ברוח זו: _

העצמת מקומם של ערכים לאומיים, תרבותיים ואוניברסליים בכל תחומי הדעת

לבית הספר תפקיד מרכזי בהקניית ידע, תכנים ומיומנויות בתחומי דעת שונים ומגוונים. עם זאת, בית הספר משמש 
מתווך בין היחיד לבין החברה, והוא אפיק השפעה מרכזי ביותר לעיצוב זהותם הערכית והתרבותית של התלמידים 
ולהכשרתם להיות אזרחים בחברה דמוקרטית. התפיסה החינוכית העומדת ביסוד התכנית דוגלת בשילוב בין הציר 
הלימודי לבין הציר הערכי ובחיזוק הקשר שבין רכישת ידע רחב ומעמיק בתחומי הדעת לבין חינוך לערכים, למוסר 
ולמידות טובות. לפי תפיסה זו, ההפרדה בין תחומי הדעת לבין החינוך החברתי-ערכי היא הפרדה מלאכותית, שכן 
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בכל אחד מתחומי הדעת גלומים ערכים המזמנים שיח ערכי ולמידה משמעותית. השילוב בין רכישת ידע לבין בירור 
ערכי מעודד למידה משמעותית, עניין וסקרנות, ואלה מביאים להתייחסות מעמיקה יותר לתכנים הנלמדים. העיסוק 
הקבוע בסוגיות ערכיות בכל תחומי הלמידה והעשייה הבית-ספרית מעודד דיון בשאלות קיומיות מהותיות, מטפח 
חשיבה ביקורתית ותורם לפיתוח תפיסת עולם ערכית. זאת ועוד: העיסוק בסוגיות ערכיות מטפח כישורים אישיים, 
בין-אישיים וחברתיים ומקנה כלים להתמודדות במצבים מורכבים שמעורבים בהם מחשבות והתנהגויות. ולבסוף, 
הבירור הערכי המשולב בהרחבת הידע מחבר את התלמידים להיסטוריה ולתרבות של קבוצות השייכּות שלהם, 
מסייע בעיצוב זהותם האישית, החברתית והתרבותית, מחזק את מודעותם החברתית ומכשיר אותם לאזרחות פעילה 
במדינה דמוקרטית. המזכירות הפדגוגית ָחבְרה בנושא זה למינהל הפדגוגי ולמינהל חברה ונוער, ויחד איתם היא 
מטפחת ומעודדת את העיסוק המכוון והבירור הערכי בכל תחומי הדעת כחלק ממאפיינים בהוויית החיים הבית-

ספריים.

מינהל חברה ונוער35

מינהל חברה ונוער אחראי על החינוך הערכי-חברתי-קהילתי של כלל בני הנוער במדינת ישראל לאור מטרות החינוך 
(חוק החינוך, 2000 36). לאחריות זו שותפים כל אגפי המינהל, וממנה נגזרים התכנים, העקרונות המנחים ומסגרות 
הפעולה, היוצרים רצף חינוכי בין מסגרות החינוך הפורמליות לאלה הבלתי-פורמליות, בין התנסות חינוכית-לימודית 

לבין תרבות פנאי ערכית הנבנית לטובת כלל בני הנוער בישראל.

התפיסה החינוכית של המינהל מכוונת לחיזוק החינוך לערכים, לפיתוח החשיבה, לפיתוח התנהגות מוסרית ולחינוך 
למעורבות, לאחריות חברתית ולהתנדבות. 

התפיסה מעוגנת בגישה מתודית של התנסות, גישה הרואה בהתנסות של בני הנוער במנהיגות ובמעורבות חברתית, 
קהילתית ואזרחית בסיס חיוני לחייהם הבוגרים כאזרחים מעורבים, פעילים ויוזמים בחברה הישראלית.

המינהל שואף להצמיח את הדמות הרצויה של האזרח הבוגר, המכיר את המורשת התרבותית של עמו, המעורב 
בחברה הישראלית הדמוקרטית, התורם לחברה ולסביבה, האוהב את ארצו ומולדתו והמחויב לערכי המדינה 

ולחוקיה.

לאור האמור לעיל, להלן היעדים המרכזיים של מינהל חברה ונוער:
טיפוח מרכיבי הזהות בחברה הישראלית _ יישום תכנית מערכתית לחינוך ערכי, המשלבת בין החינוך   �

החברתי-ערכי ובין תחומי הדעת (הוכנה תכנית ייחודית לבתי הספר של המגזר הערבי).
עידוד המוכנות והנכונות לשירות משמעותי בצה״ל, בשירות הלאומי ובשירות האזרחי.  �

טיפוח מנהיגות, מעורבות חברתית, מצוינות חברתית והתנדבות לקראת תכנית תעודת הבגרות החברתית.  �
הטמעת תכניות הליבה החברתיות-ערכיות במוסדות החינוך וברשויות המקומיות: תכנית הליבה לשעת חינוך   �

ותכנית הליבה להכרת הארץ ולאהבת המולדת.
קידום נוער בסיכון ובהדרה.  �

פרטים על מינהל חברה ונוער ניתן למצוא בקישורית:   35
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אוכלוסיית היעד ומסגרות הפעולה של המינהל הן בני נוער ותלמידים גילאי כיתות ז׳-י״ב, עובדי חינוך ונוער בבתי 

הספר ובמסגרות החוץ-בית-ספריות, מסגרות חינוך בלתי פורמליות: תנועות הנוער, מתנ״סים ועוד.

פעילות המינהל מתבצעת בכל מערכת החינוך _ הפורמלית והבלתי פורמלית _ במגזר היהודי הממלכתי והממלכתי 
דתי, במגזר הערבי, הדרוזי, הצ׳רקסי והבדווי. בניית התכניות נעשית בהתאמה למגוון האוכלוסיות, וחלקן מתורגמות 

לערבית. 

במסגרת בית הספר החינוך החברתי-ערכי מכוון לקידום המטרות, בשאיפה לשלב את החינוך הערכי גם בתחומי 
הדעת.

במסגרות הקהילתיות המינהל מקדם את תרבות הפנאי, בשיתוף פעולה ובשותפויות עם נציגי הרשויות המקומיות, 
עם גורמים בקהילה ועם גורמים במגזר הציבורי והעסקי.

מינהל חברה ונוער מורכב מארבעה אגפים מרכזיים:

האגף החברתי-קהילתי, תלמידים ונוער _ פועל לטיפוח הפרט, לחיזוק מצוינות ערכית, חברתית, קהילתית ואזרחית 
ולעיצוב אורח החיים הבית-ספרי, הקהילתי והרשותי, על מנת להכין את בני הנוער לחיי קהילה וחברה פעילים 

ולהיותם אזרחים אכפתיים ומעורבים.

אגף של״ח (שדה, לאום, חברה) וידיעת הארץ _ פועל לחזק בקרב בני הנוער את אהבת הארץ ואת תחושת ההשתייכות 
אליה, להעמיק בהם את הכרת הארץ, נופיה וערכי הטבע שלה ואת הידיעות במורשתה ההיסטורית והתרבותית, 
במפעל הציוני ובתקומת מדינת ישראל, ולטפח בהם את האחריות ואת המחויבות כלפי סביבתם וכלפי נוף מולדתם.

אגף קידום נוער _ מטפל בבני נוער בסיכון, גילאי 18-14 שנשרו ממסגרות החינוך הפורמליות (״נשירה גלויה״) או 
שמתקשים לתפקד בהן ולהסתגל אליהן (״נשירה סמויה״).

האגף נותן מענה לבני נוער אלו באמצעות מסגרות לימוד משלימות, באמצעות הכשרה מקצועית ובאמצעות טיפוח 
מיומנויות להסתגלות ולהשתלבות בחברה.

אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות _ הוא אגף בין-תחומי, האחראי על פיתוח תכניות ועל הטמעתן, על תכנון 
מערכי הכשרה והשתלמויות ועל מחקר והערכה. האגף בוחן תאוריות ומחקרים חדשים ומיישמם בהתאם ליעדים 

ולצרכים.

מינהלת המסעות לפולין _ אחראית לתכניות מסע של בני הנוער לפולין בהיבט הפדגוגי והארגוני כאחד: בניית תכניות 
המסע, הכשרת מדריכים ומורים מלווים, מתן הנחיה וסיוע לבתי הספר בהכנת התלמידים לקראת המסע ובעיבוד 

ההתנסות עם השיבה הביתה.

הפדגוגיה במינהל היא אקטיביסטית-חברתית, והיא מחוללת תהליך של למידה חברתית.

המתודה היא של למידה בהתנסות, ביצירת חוויה, ביצירת אפשרויות להתנסות, ביישום ערכים חברתיים כגון 
התנדבות ובעיבוד רפלקטיבי של ההתנסות. 
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תכניות מרכזיות של מינהל חברה ונוער

תכנית ליבה לשעות חינוך לכיתות ז׳-י״ב37 _ התכנית מושתתת על אבני היסוד של החינוך החברתי: חינוך   �
לאורח חיים דמוקרטי, סולידריות ואחריות חברתית, מנהיגות נוער, קהילתיות, טיפוח זהות ציונית יהודית 
ישראלית (תוך התאמה למגזרים דוברי ערבית) ומחויבות למדינת ישראל. התכנית מהווה כלי בתכנון התערבות 
חינוכית וטיפוח תפיסה ערכית-חברתית. התכנית מעודדת למידה חברתית תוך שילוב של ההיבט הקוגניטיבי 

וההיבט החוויתי וההתנסותי באופן ספירַלי.
תכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת מגן ועד י״ב _ התכנית נועדה למסד את הסיורים להכרת הארץ   �

כמרכיב חיוני ומשמעותי בליבה החינוכית של מערכת החינוך, בתהליך מובנה מהגן ועד כיתה י״ב.
תכנית מערכתית לחינוך ערכי _ מינהל חברה ונוער מוביל בשיתוף עם מינהלים נוספים במשרד תכנית-אב   �
מערכתית לטיפוח זהות יהודית, ציונית, ישראלית והומניסטית, המשולבת בכלל הפעילות החינוכית הבית-

ספרית. התכנית מכוונת ערכים סביב ארבעה צירים מרכזיים: יהדות, ציונות, ישראליות והומניזם, ומאפשרת 
שיח פתוח. התכנית היא רב-שנתית: היא מתפרסת על פני שש שנות הלימוד בבית הספר העל-יסודי. התכנית 
היא רב-תחומית: תתקיים זיקה בין המכוונּות הערכית של התכנית לבין מימושה במקצועות ההוראה, 

בתכניות ״כישורי חיים״, בתחומי הייעוץ, בחינוך החברתי-קהילתי ובחינוך במסגרות חוץ-בית-ספריות.
מחויבות אישית _ תכנית חינוכית ערכית שמטרתה להכין את התלמיד להשתלבות בחברה הדמוקרטית   �
כאזרח פעיל ומעורב. התכנית עוסקת בסוגיות ערכיות הקשורות לעזרה לזולת ולמחויבות אישית לחברה תוך 

עיבוד החוויה.
תעודת בגרות חברתית38 _ מסלול של מצוינות חברתית: תעודת הבגרות החברתית היא תכנית חברתית-ערכית   �
המופעלת משנת תשע״ב כפיילוט ארצי ב-160 בתי ספר, בכיתות י׳-י״ב. תלמידים הבוחרים במסלול יתנדבו 
שלוש שנים, יקבלו הכשרה להתנדבות והדרכה במהלכה, ויכינו עבודת סיכום רפלקטיבית _ יומן מסע _ על 
אודות פעילותם. הבוגרים יקבלו תעודת בגרות חברתית ממלכתית על מעורבות חברתית, קהילתית ואזרחית 

ועל תרומה לחברה, בהתאם לקריטריונים. 
נעלה לירושלים _ תכנית לחיזוק ועידוד של הסיורים והטיולים בירושלים, על פי שכבות הגיל ובכמה מעגלים:   �
מורשת עם, בירה ומוסדות שלטון, מוסדות תרבות והנצחה, חיזוק הקשר לירושלים, העצמת החוויה והפנמת 

המסר הערכי.
על סדר היום _ עיסוק באקטואליה _ התכנית מעלה לדיון נושאים שנמצאים על סדר היום של החברה   �
בישראל ושמציגים עמדות ותפיסות ערכיות שונות, במטרה לאפשר לבני הנוער לנקוט עמדה מנומקת ולגלות 

מעורבות ואכפתיות אזרחית.
מנהיגות נוער _ הכשרת מנהיגים צעירים בבית הספר ובקהילה בעזרת תכנית השוזרת את הציר החברתי   �
והציר הקהילתי. בציר החברתי התוכנית שואפת לפיתוח יחס חיובי לערכי היסוד של החברה בישראל _ 
כבוד האדם, ערכי צדק ומוסר, סובלנות לַשוֶנה, העברת המורשת התרבותית ועוד _ ובציר הקהילתי הקהילה 
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מסמנת סביבה חברתית-תרבותית שאין להתעלם ממנה. הקהילה משמשת הן כספינת הדגל שבתוכה מופעלת 

התכנית והן כציר המארגן את מטרותיה, את הפרויקטים המיושמים בה ואת הגוון הסמלי שהיא לובשת.
נכונות לשירות ומוכנות לצה״ל _ תכנית רב-תחומית משולבת של משרד החינוך, משרד הביטחון וצה״ל,   �
שנועדה להכין את כלל בני הנוער לצה״ל על ידי חיזוק מוכנותם לשירות משמעותי ותורם. התכנית מחייבת 
רצף חינוכי בין המסגרות המרכזיות של בני הנוער: בית הספר והרשות המקומית על מוסדותיה השונים. 
התהליך החינוכי שבו עוסקת התכנית מושתת על ציר החינוך הערכי, ציר המידע, ציר ההתנסות וההסתגלות.

מסעות בני נוער לפולין _ התכנית מבקשת להנחיל את המשמעויות ההיסטוריות, המוסריות והחינוכיות של   �
הגורל היהודי, להכיר את האידאולוגיה הנאצית ואת הסיבות לעלייתו של היטלר לשלטון בגרמניה, שהביאה 
לשואה ולביצוע פשעים אחרים נגד האנושות. כן מדגישה התכנית את הלקח הלאומי של הצורך במדינה 
יהודית ריבונית ואת הלקח האוניברסלי של החובה לשמור ולהגן על הדמוקרטיה ולהיאבק נגד כל צורה של 
גזענות. בנוסף על אלה התכנית מתייחסת למורכבות שביחסי יהודים-פולנים ולתולדות יהודי פולין ומורשתם 

על רקע ההיסטוריה והתרבות הפולנית.
הנוער בוחר בערך כדרך _ תכנית לטיפוח החינוך לערכים ברשויות המקומיות, תוך הכנת בני נוער לחיי   �
חברה ותרבות ולהכשרתם כאזרחים פעילים ומעורבים בקהילה ובמדינה, בבית הספר ובמסגרות שמחוצה לו 

ובפיתוח מודעות המבוגרים למקומו המרכזי של הנוער ברשות המקומית. 
מסע ישראלי _ מיזם הקושר חזון ואופק חינוכי לחברה הישראלית במטרה לחזק את הזהות האישית,   �
היהודית והציונית של התלמיד ו״לחבר אותו״ לעצמו, למעגלים שונים בחברה ובקהילה, לארצו ולמדינת 

ישראל.
תכנית היל״ה39 _ פועלת במסגרת היחידות לקידום נוער ברשויות המקומיות ובמוסדות חסות הנוער ושירות   �
בתי הסוהר, במטרה לאפשר לבני נוער אשר מסיבות שונות מצויים מחוץ למסגרת החינוך הפורמלית להשתלב 

במסלולי לימוד ייחודיים להשלמת השכלה, בכלל זה השגת תעודה.

מינהל מדע וטכנולוגיה40

המינהל למדע ולטכנולוגיה הוא יחידה מקצועית במשרד החינוך, העוסקת בשלושה תחומים מרכזיים: חינוך למדעים, 
חינוך לטכנולוגיה ויישומי מחשב בחינוך. מטרת המינהל להעניק לכלל התלמידים חינוך מדעי וטכנולוגי, המתאים 
בהיקפו ובאיכותו לדרישות המאה ה-21, כך שיוכלו למצות את כישוריהם ולהביא להעצמה חברתית וכלכלית 
ולשגשוגה של מדינת ישראל. החשיבות שבהקניית אוריינות מדעית-טכנולוגית לכלל אוכלוסיית התלמידים נובעת 
מההכרה כי ״מדע וטכנולוגיה הם חלק מההשכלה הכללית הדרושה היום ותידרש אף יותר בעתיד לכל אדם המסוגל 
לתרום לחברה״.41 אוריינות מדעית-טכנולוגית מעמיקה ומקיפה תאפשר לתלמידי המערכת כיום להתמודד עם 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TechumeiHaminhal/KidumNoar/Tochnith Hilah 39

פרטים על המינהל למדע וטכנולוגיה ניתן למצוא בקישורית:   40

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Odot.htm

מתוך דוח הוועדה העליונה לחינוך מדעי-טכנולוגי, ״מחר 89״.   41
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מציאות דינמית ומשתנה ותכשיר אותם לחיים במאה ה-21. במיוחד מעוניין המינהל להכשיר כוח אדם מיומן המסוגל 
לתת מענה ראוי לצרכים העדכניים של התעשייה והצבא. מעבר להשקעה בתלמידים המינהל מעוניין להטמיע את 
השינויים הטכנולוגיים המתאפשרים בעקבות המהפכה הטכנולוגית _ בתהליכי הוראה, למידה והערכה בסביבה 

פדגוגית עדכנית.

בתקופת כהונתו של שר החינוך מר גדעון סער ובעידודו, הוביל מינהל מדע וטכנולוגיה שלוש תכניות לאומיות שהן 
חלק מיעדי המשרד: שיפור הידע וההישגים במדע וטכנולוגיה, התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 וחיזוק החינוך 
הטכנולוגי. במישור החברתי משתלבים יעדי המינהל למדע ולטכנולוגיה ביעדים המרכזיים של מערכת החינוך, 
ומתמקדים גם בצמצום פערים חברתיים ובניעּות חברתית, כך שהשימוש בטכנולוגיות מתקדמות יגיע באופן שווה 

ומספק לכלל אוכלוסיית התלמידים. 

אחת התכניות המרכזיות שמפעיל המינהל היא תכנית התקשוב הלאומית המיושמת במערכת החינוך החל משנת 
תשע״א. תכנית זו היא חלק מהתכנית הכללית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21, ומטרתה להנהיג פדגוגיה 

חדשנית בבתי הספר תוך הטמעת טכנולוגיה מתקדמת.42

השירות הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ"י)43

תפקידו של אגף השירות הפסיכולוגי-ייעוצי44 הוא להעניק שירותים פסיכולוגיים ושרותי ייעוץ חינוכי לתלמידים, 
להורים ולאנשי החינוך העובדים במערכת על מנת לקדם את התפתחותו של כל תלמיד, לדאוג למיצוי הפוטנציאל 
החבוי בו ולהעניק שירותי טיפול וייעוץ פרטניים ישירות לתלמידים המצויים במצבים שבהם קיימים גורמים 

הפוגעים בהתפתחותם התקינה.

עבודתו של שפ״י מונחית על ידי הגישה המערכתית הרואה את הפרט כחלק ממכלול מערכות חברתיות רבות: 
המשפחה, הכיתה, בית הספר והקהילה. אי לכך עוסק שפ״י בארבעה היבטים מרכזיים המשפיעים על התפתחות 
מערכת החינוך והפרט המתפקד בה: ההיבט האישי, ההיבט המערכתי של המסגרת החינוכית, ההיבט של תהליכי 
למידה והוראה וההיבט המשפחתי והקהילתי. הנהלת שפ״י מסייעת לקובעי המדיניות במשרד החינוך לקבל החלטות 
המכוונות לטובתו של הילד ולבריאותו הנפשית בתוך כל מסגרות הייחוס הללו. יותר ממחצית הפעילות של שפ״י 
ממוקדת באוכלוסייה הכללית. מעבר לכך מטפל שפ״י גם באוכלוסיות מצוקה ואוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים 

שונים (כולל אוכלוסיות של תלמידים מצטיינים).

עם השינויים המתרחשים במבנה החברה הישראלית ותפקודיה, זיהה שפ״י השתנות בצורכי התלמידים והתאים את 
עבודתו לשינויים אלו. עיקר התחומים שבהם אופיינו שינויים המחייבים התאמת הפעילות של שפ״י הם: משבר 
ערכים וסמכויות, מתח ביטחוני וחשיפה של ילדים ובני נוער למצבי חירום שונים, פערים חברתיים על בסיס 
סוציו-אקונומי, לאום, מוצא, פערים לימודיים וכן החמרה בתופעות סיכון כמו אלימות, שימוש בסמים ואלכוהול, 

תקציר ההרצאה שנשא ד״ר עופר רימון, ראש מינהל מדע וטכנולוגיה על תכנית התקשוב הלאומית, במסגרת יום עיון שערכה היזמה    42

למחקר יישומי בחינוך בנושא פדגוגיה בעידן המידע מופיע בקישורית:
http://education.academy.ac.il/hebrew/PublicationsList.aspx?AreaID=15&FromHomepage=false

43 פרטים על שפ״י ניתן למצוא בקישורית:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/mediniyut/Odot/Odot.htm

44 האגף כפוף למינהל הפדגוגי. 



|  חינוך לחברה של תרבות ודעת: תמורות במאה ה-21  והשלכותיהן162    
התאבדויות, עלייה בהפרעות נירולוגיות המשליכות על תפקודי למידה כגון ליקויי למידה, הפרעות קשב וירידה 

בהישגים לימודיים וחינוכיים.

בשנות התשעים החלו לפתח בשפ״י תכנית לימודים אורכית, ״כישורי חיים״, הנלמדת החל מבתי הספר היסודיים, 
עבור דרך חטיבת הביניים וכלה בחטיבה העליונה. תכנית זו עוסקת בחיזוק היכולות, הכישורים והמיומנויות של 
התלמידים להתמודד במצבי חיים נורמטיביים ושגרתיים ובמצבי חיים שיש בהם מידה גבוהה יותר של לחץ, סיכון 
ומשבר. התכנית עברה התאמה למגזר הדתי ולמגזר הערבי, וכעת היא עוברת התאמה למגזר החרדי. בשנת 2000 כבר 
היו קיימות כמה תכניות, מותאמות לכישורים השונים. התכניות נלמדו באופן ספירַלי מכיתה א׳ ועד כיתה ח׳. בשנים 
2004-2003 נכתבה התכנית מחדש. במתכונתה הנוכחית יש בה 30 שיעורים שנתיים, והיא כוללת התייחסות משותפת 
לכישורים תוך-אישיים וכישורים בין-אישיים במעגלי התייחסות שונים _ עבודה, פנאי ומשחק _ והתערבויות במקרי 
סיכון. בהתאמה עם המעבר לסביבה טכנולוגית החלו להיכתב פרקים על כישורי חיים במרחב הווירטואלי. ההנחה 
המובילה את הפיתוח היא שראוי שבית הספר יבנה את התכנית בעצמו, מתוך דינמיקה עם תלמידיו, כך שיוכל 

להתמודד עם הקשיים הייחודיים לו בעת שמוריו עוברים תהליך משמעותי במהלך פיתוח התכנית.

בשפ״י רואים קושי בחלוקת האחריות על נושא הערכים, חלוקה הקיימת היום במערכת והפוגעת לדעתם בנעשה 
בכיתות. על פי החלוקה כיום, החינוך לכישורי חיים, האמור לטפח את הילד במישור הרגשי, אמור להיעשות על ידי 
שפ״י, ואילו החינוך לערכים הוא באחריות מי שעוסקים במקצועות הלימוד ובצד האינטלקטואלי של מערכת החינוך. 
בשפ״י מאמינים כי לא ניתן לדבר כיום על חוסן והתמודדות, נושאים הנתונים לאחריות שפ״י, בלי לדבר על ערכים 
ולעסוק בהם. גם ההפך אינו אפשרי. בדומה לכך, אי אפשר לדבר על ׳סיכון׳ בלי לדבר על משמעות החיים וערך 

קדושתם. 

בנושא מדידה והערכה של הטמעת כישורי חיים וערכים, מרגישים בשפ״י שבטווחים קצרים של שנים בודדות 
קשה למדוד הצלחה בחינוך ערכי. אמנם ערכה של המדידה ברור ומובן שהיא הכרחית, אך בתחומים אלו יש בעיה 
ליצור מדידה משמעותית. חוסר היכולת למדוד ולהציג תוצאות מיידיות אינו צריך להשפיע על הצורך ללמד ערכים 
ולהטמיע אותם מתוך ידיעה שבחינוך קורה לא פעם שהתלמיד מפנים רעיונות ותכנים ומיישם אותם רק כעבור 
שנים. בכל זאת שפ״י שותפה לעיצוב הסטנדרטים של מבחני המיצ״ב הנהוגים כיום במערכת, מתוך ההבנה הפשוטה 
שזו השפה המדוברת היום במערכות חינוך ובחברה ומשום שכדי לקדם תהליכים ותכניות יש צורך למדוד, להעריך 
ולספק נתונים להשוואה. חלק מההערכה של תכניות כישורי חיים נעשית דרך עיניו של התלמיד, על סמך שאלונים 

מקובלים בארץ ובעולם. 

בשפ״י תומכים במתן תעודת בגרות איכותית שתשקף עמידה באתגרים. על בית הספר לעודד תעודת בגרות איכותית 
מתוך דיאלוג עם התלמיד. הרעיון לצמצם את מקצועות הלימוד למינימום של מקצועות ליבה עלול לפגוע בתלמידים 
שמוצאים עניין דווקא במקצועות כמדעי החברה, תקשורת, מזרח תיכון חדש וכד׳. מנגד יש לוודא שאיכות תעודת 

הבגרות אינה יורדת בעקבות הכללת שלל מקצועות לימוד שאינם חלק מן הליבה המוסכמת. 
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משרד המנכ"לית

הוועדה המשרדית לפיתוח תכנית מערכתית בחינוך ערכי לקידום זהות 
יהודית, ציונית, ישראלית והומניסטית

טליה נאמן

אחד היעדים שהציב לעצמו שר החינוך, מר גדעון סער, בעת כניסתו לתפקיד בשנת 2009 45 היה לקדם את נושא 
החינוך הערכי במדינת ישראל. בשנת הלימודים תש״ע, במענה לבקשתו של השר, יזם מנכ״ל משרד החינוך דאז, 
ד״ר שמשון שושני, את הקמתה של ועדה לחינוך ערכי, לקידום הזהות היהודית, הציונית וההומניסטית ולשילוב 
כל הערכים האלה בתחומי הדעת. אל הוועדה זומנו נציגי המינהלים והאגפים במשרד (וביניהם נציגי המזכירות 
הפדגוגית, המינהל הפדגוגי, כולל שפ״י, מינהל החינוך הדתי, ומינהל חברה ונוער, אנשי שדה, ראשי אשכולות 

ומנהלים, מפמ״רים, אנשי הערכה ומדידה ועוד).

משימתה של הוועדה שפעלה במהלך השנים 2010-2012, היתה לפתח מסגרת ארגונית שתשמש בסיס לבניית תכנית 
אב לחינוך ערכי. 

בראשית נקראה הוועדה בשם ״הוועדה לחינוך ערכי _ ׳מסע בשביל הערכים׳ לקידום זהות יהודית, ציונית 
והומניסטית״, אך עם התרחבותה ועם שיתופו של המגזר הערבי, הורחב השם כך שיבטא את הזהות הישראלית 
בכללותה, וכיום היא נקראת הוועדה לקידום הזהות היהודית, הציונית, הישראלית וההומניסטית במערכת החינוך 

העל-יסודית בישראל. 

המסמכים והתכניות שמפיקה הוועדה עוברים עיבודים והתאמה בעזרת ועדת משנה נפרדת למגזר הערבי _ ״ועדת 
המשנה להתאמת התכנית לחברה הערבית״.

החידוש בתכנית זו הוא ההכוונה לשילוב אינטגרלי של חינוך ערכי בתחומי הדעת, בתכניות הייעוץ ובחינוך החברתי-
קהילתי כאחד. הוועדה רואה את החינוך לערכים כמשולב בתוך תחומי הדעת השונים ולא כתחום דעת נפרד. מהלך 
שכזה חייב חשיבה חדשה ויצירתית, ולכן היה השיח החדש צריך להתקיים בין המינהלים והאגפים השונים של 
משרד החינוך ובתיאום עם מפקחי המחוזות ומורי בתי הספר. כל הגורמים האלה היו שותפים מלאים לשיח הזה. 
הוועדה מציגה מודל של ציר ערכי המתייחס לחינוך בכיתות ז׳-י״ב תוך התייחסות לערכים המרכזיים ולאופן שילובם 
בכל תחומי הדעת הנלמדים בכל שכבה בהתאמה, בכלל זה בפעילויות החברתיות החוץ-בית-ספריות: כיתה ז׳ _ זהות 
אישית _ חוליה בשרשרת הדורות; כיתה ח׳ _ זהות קבוצתית, קהילתית וסביבתית; כיתה ט׳ _ להיות יהודי בישראל 
ובתפוצות; כיתה י׳ _ להיות אזרח _ לקראת קבלת תעודת זהות; כיתה י״א _ לחיות במדינה יהודית דמוקרטית; כיתה 
י״ב _ לקראת אחריות אזרחית ולאומית.46 מודל זה שימש בסיס להתאמת ציר ההתייחסות למגזר הערבי, כך: כיתה ז׳ 
_ זהות אישית _ חוליה בשרשרת הדורות; כיתה ח׳ _ זהות קבוצתית, קהילתית וסביבתית; כיתה ט׳ _ להיות ערבים 

final_opt.pdf  http://meyda.education.gov.il/files/owl/hebrew/alsederhayom/education_presentation   45

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TechumeiHaminhal/TechanimVetochniyoth/   46
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במדינת ישראל; כיתה י׳ _ להיות אזרח _ לקראת קבלת תעודת הזהות; כיתה י״א _ לחיות במדינה יהודית דמוקרטית 

ורב-תרבותית; כיתה י״ב _ לקראת אחריות אזרחית ומעורבות חברתית.

שר החינוך הוא שקבע את מערכת הערכים העומדת בבסיס התכנית. במהלך דיוני הוועדה נעשו במערכת הזאת תוספות 
ושינויים מסוימים. אחת מהחלטות הוועדה היתה לא לקיים דיונים על ״הערכים הראויים״ אלא להתבסס על הקיים 
והמוסכם כדי למנוע ויכוחים מתמשכים ואולי בלתי פתירים. לשם כך בחרה הוועדה להתבסס על מסקנות וממצאים 
של ועדות קודמות וכן על עקרונות יסוד מתוך מגילת העצמאות ועל עקרונות החינוך הממלכתי, והתמקדה בפיתוח 
תכנית אב, שתהווה תשתית ארגונית ותאפשר יצירת שיח ומרחב לדיונים ערכיים ומתודולוגיים במערכת החינוך.

האינטגרציה  ואת  השונים  הגורמים  בין  השיח  את  שתאפשר  משותפת  ארגונית  מערכת  ביססה  הוועדה 
והלמידה הבין-תחומית מבוססת-הערכים במקצועות השונים. הוועדה יכולה להצביע על הצלחות ראשונות, 
כי במקביל לעבודתה הוחל בעבודה גם בתוך בתי ספר. בתי הספר שנבחרו לצורך זה הם אלה שבהם נמצאה 
ערכים  של  להוראה  הבית-ספרית  המערכת  פתיחת  תוך  בשטח  פרטנית  עשייה  להתחלת  מספקת  תשתית 
בפועל. כחלק ממניפת העשייה של הוועדה ניתן פרסום לעבודה הנעשית בכמה בתי ספר מדגימים המפעילים 
חינוך ערכי במיטבו, כך שניתן יהיה ללמוד מהצלחתם וליישם את אופן הפעולה שלהם בבתי ספר אחרים 
המעוניינים בכך. כן התקיים לראשונה קורס מנחים משותף למדריכים מהאגף הפדגוגי, מתחומי הדעת השונים 
ונוער.  חברה  במינהל  וגם מהחינוך החברתי  והריאליים)  (כולל המקצועות המדעיים  הפדגוגית  במזכירות 

בהמשך אמורה הוועדה לעסוק גם בגילאי הגן ובית הספר היסודי.

כן יש לוודא שהמכללות להכשרת מורים יכשירו את פרחי ההוראה ופרחי המנהלים לשלב חינוך ערכי גם בתחומי 
הדעת שלהם, מפני שבשלב זה ההכשרה מדגישה בעיקר תכנים.

עם סיום עבודת הוועדה שבנתה את מתווה התכנית הוקם, מבין חברי הוועדה, צוות יישום שבנה מערך המציע 
תשתית ארגונית למימוש הפדגוגיה החדשה של החינוך לערכים. לעתים לא ניתן לממש תכנית לימודים אף על פי 
שתוכננה ונבנתה בעמל ובתשומת לב מרובים, מפני שלא קיימת מערכת ארגונית התומכת את היישום בשטח. היה 
חשש שמצב כזה ייווצר גם בחינוך לערכים, לכן נעשתה פעילות מקדימה בדמות הקמת הוועדה המדוברת, שלא היתה 
אמורה להגדיר את גופי הידע הייחודיים למקצועות השונים אלא לבנות את המסגרות המערכתיות שיאפשרו את 
מימושה של העשייה הראשונית ואת המעבר לרמה היישומית של קביעת תכנים וחומרי למידה על ידי האחראים לכך 

בדיסציפלינות השונות. 

בעקבות פרסום המלצות הוועדה נעשו כמה מהלכים חדשניים ליישום ההמלצות בשנת תשע״ג: 

הוקמו צוותי עבודה _ משותפים למפמ״רים ולאנשי החינוך החברתי-קהילתי והייעוץ החינוכי _ לבניית דרכי עבודה 
לשילוב ערכים בתחומי הדעת, בחינוך החברתי-קהילתי ובייעוץ החינוכי. 

אותרו חמישה בתי ספר מדגימים שיסייעו להדרכת בתי ספר בהעמקת החינוך הערכי המשולב.

לשנת תשע״ג בחרו המחוזות 48 בתי ספר, מהם 12 בחינוך הערבי, לניסוי יישום של מתווה התכנית.

בשנת תשע״ב נפתח קורס להכשרת מנחים לחינוך ערכי שינחו את בתי הספר הנכללים בניסוי. משתתפי הקורס 
נבחרו מתוך בתי ספר ומבין צוותי ההדרכה והפיקוח של המינהלים השותפים.בשנת תשע״ג נפתחו שני קורסים 

נוספים, ובהם משתתפים גם נציגים מהמגזר הבדואי והדרוזי.
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צוותי עבודה בתוך בתי הספר יבנו יחידות הוראה אינטגרליות, שישלבו ערכים עם כלל העשייה החינוכית בבית 
הספר.

במקביל יפעלו המפמ״רים בצוותים משולבים ברמת המטה לזיהוי הפוטנציאל הקוריקולרי בתכניות הלימודים 
ובדרכי הערכת ההישגים.

מינהל חברה ונוער ונציגי המינהלים שבוועדה פיתחו, בהתייעצות עם הראמ״ה, מדדים להערכת החינוך הערכי 
ולניטור העשייה.
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אחד הנושאים שהוועדה בחרה לעסוק בהם היה נושא הפדגוגיה בעידן המידע. בתשרי תשע״א, אוקטובר 2011, 
קיימה הוועדה יום עיון פתוח לציבור בנושא זה, בהשתתפות נציגים ממגזרים שונים הקשורים לעשייה החינוכית 

ולתחומי הפדגוגיה של הטכנולוגיה בחינוך. 

בסיכומו של יום העיון הופק דוח מסכם ובו תקצירי ההרצאות והרעיונות שהועלו ביום העיון. להלן מובאת ההקדמה 
לדוח מיום העיון. את הדוח המלא ניתן לקרוא באתר היזמה. 

בדוח זה מובאים סיכומי ההרצאות והדיונים שנכללו ביום עיון בנושא ״פדגוגיה בעידן המידע״, שנערך בתשרי 
תשע״ב (אוקטובר 2011) ביזמת הוועדה בנושא ״מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש״. ביום העיון 
הפגישה הוועדה אנשי חינוך וממשל, קובעי מדיניות, גורמים בשלטון המקומי, אנשי אקדמיה וחוקרים, אנשי 
פיתוח תוכן ואנשים מתעשיית ההייטק החינוכית הישראלית. מטרת המפגש היתה להציג תמונה מגוונת של תכניות 
ואפשרויות פעולה לשיפור ההוראה תוך הסתייעות בתקשוב, לנהל דיון בתרומה הפוטנציאלית, ביתרונות ובמגבלות 

של תקשוב בבתי הספר, לחדד את הציפיות מתהליך התקשוב ולהאיץ את הבשלתו. 

את דברי הפתיחה ביום העיון נשא פרופ׳ מנחם יערי, יו״ר הוועדה. פרופ׳ יערי סקר את הרקע להקמת היזמה למחקר 
יישומי בחינוך ותיאר את מטרת יום העיון. את יום העיון כיבד בנוכחותו פרופ׳ דן שכטמן, שהציג את האחריות 
הגדולה המוטלת על כתפי המופקדים על החינוך והעוסקים בו, וקרא לנקוט מדיניות שיהיה אפשר להעריכה על פי 

מבחן התוצאה.  

יום העיון הורכב ממושבים שבהם ניתן ביטוי לשלושה מגזרים מרכזיים העוסקים בחינוך מהיבטים שונים: קובעי 
מדיניות, אנשי הייטק חינוכי ואנשי אקדמיה.

במושב הראשון הוצגו עמדות של קובעי מדיניות בנושא החינוך בארץ ובחו״ל. ראשון הדוברים היה ד״ר עופר רימון, 
ראש מינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך, המופקד על תכנית התקשוב הלאומית המיושמת במערכת החינוך החל 
משנת תשע״א. תכנית זו היא חלק מהתכנית הכללית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 שמוביל משרד החינוך, 
ומטרתה להנהיג פדגוגיה חדשנית בבתי הספר תוך הטמעת הטכנולוגיה. ד״ר רימון הציג את החזון והתפיסה של 
תכנית התקשוב, סקר את הנעשה בתחום בקוריאה הדרומית, הנחשבת מובילה בביצועים ובהישגים בתחום, הציג 
את תכנית ההצטיידות ותקציבי ההפעלה של המשרד, ודיבר על התפוקות הפדגוגיות הרצויות ועל תשתיות התקשוב 

הלאומיות. 

אחריו נשא דברים ד״ר אירווין ג׳ייקובס, יו״ר האקדמיה הלאומית להנדסה בארה״ב ויו״ר מייסד ומנכ״ל קוולקום 
(Qualcomm). ד״ר ג׳ייקובס מייצג את אנשי ההייטק שנרתמו לשיפור הישגיהם של בני נוער שעקב מצבם החברתי-

כלכלי אולי לא היו מביאים את יכולותיהם לידי ביטוי ומיצוי ולא היו מגיעים להישגים לימודיים גבוהים במערכות 
החינוך של היום. על פי גישת ה-High Tech High שהציג ד״ר ג׳ייקובס, נבנים בתי ספר ייחודיים לאוכלוסייה זו 
תוך הגדרת דרך לימוד מבוססת פרויקטים וחניכה אישית ומשמעותית לתלמידים. כל העשייה הזאת משתמשת 

בחידושי הטכנולוגיה המתקדמים שד״ר ג׳ייקובס סקר והשווה ביניהם, ונסמכת עליהם. 

47 הדיווח על יום העיון נערך לשונית בידי נילי עדן.
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הדברים שנשאו ד״ר רימון וד״ר ג׳ייקובס במושב זה מובאים בחלק א׳ של הדוח. 

בראש המושב השני ישב מר אלי הורביץ, שהציג את הגרסה העכשווית למימרה הידועה: חֲנוך לנער על פי דרכו. 
לדבריו קיימת כיום דרישה מהמורה וממערכת החינוך לחנך את הנערות והנערים בסביבה מתפתחת, טכנולוגית, לנצל 
את יתרונותיה ולהשתמש בה באופן מושכל. בישראל, אף שהיא מדינה קטנה יחסית, מתפתחת תעשייה טכנולוגית 
שכולה מוכוונת הישגים ויעדים חינוכיים. נציגים של יצרני תוכן פדגוגי-דיגיטלי העובדים בשנים האחרונות בשיתוף 
פעולה עם משרד החינוך השתתפו במושב והציגו בו את העשייה הייחודית שהם מפתחים ומיישמים, תוך התייחסות 
לשאלות אלו: כיצד הטכנולוגיה יכולה לסייע להוראה המותאמת לצרכים וליכולות של כל תלמיד? כיצד הטכנולוגיה 
בארץ יכולה לסייע לפיתוחם המקצועי (המעשי) של מורים? כיצד הטכנולוגיה יכולה לסייע למנהל בית ספר לנהל 
את ההוראה והלמידה? כיצד הטכנולוגיה יכולה לסייע להורים למלא תפקיד פעיל ומועיל בלמידה של ילדיהם? כיצד 

השוק הפרטי והממשלה יכולים לסייע לעידוד תעשיית הטכנולוגיה בחינוך בישראל ולהסתייע בה?

מר שרון גרינברג, מנהל יחידת טכנולוגיות אינטרנט במרכז למו״פ והכשרה של רשת אורט ישראל, הציג את השותפות 
של המורים בפיתוח התוכן התוכני-פדגוגי של הרשת, את הפיתוח המקצועי של המורים, שעבר לרשת ומאפשר 
למורים ללמוד באופן גמיש מביתם, ואת מערכת הנתונים הממוחשבת והמקיפה שפיתחו באורט. רשת זו זמינה 
לכל הסגל המינהלי והפדגוגי, ומאפשרת לקבל נתונים בזמן אמת ולעצב לפיהם את מדיניות החינוך הבית-ספרית 
והכיתתית. כמו כן הרחיב מר גרינברג בדבריו על בית הספר העתידי _ מיזם שמפתחים בימים אלו ברשת אורט על 

מנת לתת מענה לצרכים הייחודים של בית הספר בעידן הנוכחי. 

גב׳ גילה בן הר, מנכ״לית מטח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית), תיארה בדבריה את האוריינות הדיגיטלית-ויזואלית 
החדשה המשמשת ללמידה מרחוק ומאפשרת יכולות חדשות ומגוונות, שבמסגרתן הלימוד והקריאה הופכים 
לתהליכים אקטיביים, מתאפשר שימוש בסימולציות המקרבות את הנלמד אל הלומד, מתאפשרת הוראה בעזרת 
מומחים, והילקוט המסורתי הופך לילקוט דיגיטלי. גב׳ בן הר הציגה את השינוי המתרחש בהרגלי הקריאה והכתיבה 
ואת הדרישות ששינוי זה מטיל על מורים ועל מפתחי תכנים דיגיטליים. כן הציגה את דרך המעקב הממוחשבת 

המאפשרת לקובעי התהליך החינוכי בבתי הספר להיעזר בנתוני המערכת החינוכית בזמן אמת. 

גב׳ שרית ברזלי, מנהלת מחלקת הפיתוח הפדגוגי של עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב. גב׳ ברזלי הציגה את 
מודל ״החדשנות המשבשת״ כגורם המסביר שינויים שמתחוללים בעידן התקשוב הנוכחי ואת השלכותיהם. החדשנות 
המשבשת החדשה מציעה פתרון של למידה והתייחסות פרטניות בהתאם לשונות שבין תלמידים, וגוררת פיתוח 
של פלטפורמות וכלים ליצירת תכנים לימודיים ופיתוח של רשתות וקהילות שיאפשרו למורים לשתף בתכנים אלו 
(פלטפורמה כזו כבר קיימת בסנונית). את דבריה סיימה בהעלאת שאלות המחייבות התייחסות ושיש להן השפעה 
על ההתפתחות בשדה התקשוב החינוכי בארץ, בהן שאלת ההערכה של תכנים מתוקשבים, שאלת יכולתם של כלל 

המורים להשתלב בחדשנות ונושא זכויות יוצרים. 

הדובר האחרון במושב היה מר דובי וייס, המייסד הפדגוגי של ״עת הדעת״ והמדען הראשי של החברה. מר וייס עמד 
על הקשיים העומדים לפני המערכת ולפני המורים ביישום פדגוגיות מבוססות טכנולוגיה, ולאורם הסביר את מהות 
פעולתה של ״עת הדעת״, המציעה פתרון כוללני ומקיף למערכת. פתרון זה מכיל תכנים בעלי היגיון פדגוגי, כלי תוכנה 
המאפשרים למורים להתבטא באופן ייחודי המתאים להם, ותוכנת ניהול המאפשרת לעדכן את בעלי התפקידים 

ולקבוע מדיניות פעולה לנוכח נתוני המערכת, בזמן אמת. את יישום הפתרונות הדגים וייס באמצעות סרטון. 
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הדברים שנשאו משתתפי המושב ותקציר הדיון שהתנהל בעקבותיו מובאים בחלק ב׳ של הדוח. 

מרצה אורח ביום העיון היה פרופ׳ אנדריאס שלייכר, יועץ מיוחד למזכירות הכללית של ה-OECD בנושא מדיניות 
חינוך, שהתייחס בדבריו להערכה ומדידה של מיומנויות המאה ה-21. מבחינת תכניה שייכת הרצאה זו למושב 
הבוקר, שבו הוצגו דבריהם של קובעי מדיניות בחינוך. פרופ׳ שלייכר סקר את השינויים המרכזיים המתחוללים כיום 
במטרות החינוך וטען שהתבוננות בשיטות שהוכיחו את עצמן במערכות חינוך טובות בעולם יכולה לעזור בצפיית 
פני העתיד בנושא מנגנוני הערכה. הוא סקר את נתוני פיז״ה, הגדיר מה מבחן זה מסוגל למדוד ומנה את המאפיינים 
של מערכות החינוך הטובות בעולם על פי נתוני פיז״ה (אוריינות קריאה ואוריינות דיגיטלית, השקעה בחינוך, ערכים 
הקשורים בחינוך, מחשבים ופעילות מקוונת, ועוד). בהתייחסו למאפיינים אלו השווה בין מסקנות הנובעות מתוצאות 
מבחני פיז״ה במקומות שונים בעולם (בהם שנחאי, לוקסמבורג, פינלנד, ארה״ב, פולין, יפן, סינגפור, ועוד), וסקר את 
סולמות העדיפויות שנקבעו במקומות אלו. פרופ׳ שלייכר פירט אילו שינויים צריכים להתחולל במערכות חינוך כדי 
שיהיה אפשר ללמד באופן אפקטיבי את המיומנויות והיכולות הדרושות לעתיד. דבריו של פרופ׳ שלייכר מובאים 

בחלק ג׳ של הדוח. 

במושב הרביעי הוצגה נקודת המבט האקדמית על נושא הפדגוגיה בעידן המידע והטכנולוגיה. כפי שנעשה לכל 
 Video) אורך היום, גם במושב זה שולבו נקודות המבט מהארץ ומחו״ל והפעם תוך הסתייעות בוועידת חוזי
Conference). יו״ר המושב וראשון הדוברים בו היה פרופ׳ שיזף רפאלי, ראש מרכז שגיא לחקר האינטרנט וראש 
בית הספר לניהול באוניברסיטת חיפה. פרופ׳ רפאלי הציג את רעיונות היסוד שעליהם צריך להתבסס הדיון בנושא 
המפגש בין הטכנולוגיה והלמידה, ומתוך כך חידד את הצורך לקבוע את המצפן שיַראה לְַמה הדור שואף ומה הוא 
מבקש להשיג בעזרת הטכנולוגיה. השאלה החשובה שהציג היתה: האם הדור מבין את הטכנולוגיה שעל אודותיה 
הוא מדבר, והאם הוא יודע להגדיר מה ההבטחה הטובה הטמונה בה? פרופ׳ רפאלי מנה עשרה מושגי יסוד שיש 
להכיר ולהבין כדי לענות על שאלה זו, ובהם אינטראקטיביות וחכמת ההמונים; מוביליות, ידע ורגישות למקום; 
גמישות הסינכרוניות; זיכרון ושיתוף; הרשת החברתית והמשחק הרציני. פרופ׳ רפאלי ציין שבקצב ההתפתחות של 
הטכנולוגיה כיום אין טעם לדבר על תכניות חומש, שכן אי-אפשר לצְפות את מראה הטכנולוגיה בטווח שכזה. יש 
להתמקד בערך המוסף הגדול של הטכנולוגיה והוא למידת העמיתים; שיתוף הידע בין גורמים לומדים שונים, ובעיקר 

שיתוף בין מורים. 

פרופ׳ ענת זוהר, מבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים ומכון מנדל למנהיגות, הצביעה על הצורך 
להגדיר את דמותו הרצויה של בוגר מערכת החינוך של המאה ה-21, ולבחון כיצד השאיפה לדמות שכזו צריכה 
להשפיע על העשייה בבתי הספר, מתוך הבנה שהתקשוב אינו תנאי הכרחי למימוש השינוי בפדגוגיה של מהות 
ההוראה, אך הוא יכול לאפשר לעשות את השינוי טוב יותר. המחקר מצביע על קושי ניכר לשנות דרכי הוראה 
ולמידה, ומעט מאוד ידוע כיום על הדרך שבה אפשר לחולל שינויים שכאלה. לדעת פרופ׳ זוהר יש להשקיע בפיתוח 
מדדים כמותיים ואיכותניים לבחינת שיפור בעומק החשיבה וההבנה. אם המטרה היא שהמדיניות המוצהרת על 
ידי תכנית התקשוב הלאומית תמומש, יש להגדיר מטרות מפורשות ותכניות עבודה ולתת להן ביטוי בהתפתחות 
המקצועית של המורים. מעבר לזה יש לפתח אווירת אמון ולאפשר למורים ולתלמידים אוטונומיה לעסוק בלמידה 

עתירת הבנה וחשיבה. 
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 ,Case Western Reserve פרופ׳ גוניק, סגן נשיא לשירותי טכנולוגיית המידע וראש תחום המידע באוניברסיטת
דיבר על גורמים הנדרשים לקידום למידה עמוקה, גורמים שאינם ייחודיים לעידן המידע אך הוא יכול לעזור 
בקידומם. פרופ׳ גוניק מנה את ההתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות והשווה ביניהן (טלפונים חכמים לעומת מחשב 
אישי, חוזי (וידאו), משחקים רציניים, ספרי לימוד דיגיטליים ורשתות חברתיות). הוא ציין שחלק ניכר מהלמידה 

מתרחש היום מחוץ לכותלי בתי הספר, וכדאי להיות ערים ומודעים לכל הנובע מכך.

פרופ׳ מרשל (מייק) ס׳ סמית, חבר האקדמיה הלאומית לחינוך בארצות הברית, לשעבר תת-שר החינוך של ארצות 
הברית, ציין כי למרות העובדה שאין לאיש מושג איך ייראה החיבור בין הטכנולוגיה והחינוך בעשורים הקרובים, 
ברור שהוא יתרחש ויביא לידי תוצאות מהותיות. אף שהתקשוב אינו פתרון ראשוני אלא כלי עזר שימושי, על מערכות 
החינוך לפתח סטנדרטים לשימוש בטכנולוגיה וליישמם. פרופ׳ סמית מנה את התנאים ההכרחיים להצלחת מערכות 
חינוך, וכן מספר מערכות טכנולוגיות שמהמתרחש בהן אפשר להשליך על מערכת החינוך (ספרי לימוד דיגיטליים, 
משחקים רציניים, קורסי מולטימדיה וכן שימוש משולב של מורים וטכנולוגיה). הוא הדגיש את מגבלות הטכנולוגיה, 

למשל בתחום ההוראה של התנהגות מוסרית, ערבות הדדית וכד׳. 

הדברים שנשאו משתתפי מושב זה מובאים בחלק ד׳ של הדוח.

במושב הסיום השתתפו שני דוברים. הראשון היה מנכ״ל משרד החינוך ד״ר שושני, שעמד ימים מעטים לפני פרישתו 
מהמערכת, ואשר לבקשתו הוקמה הוועדה. בדבריו תיאר ד״ר שושני את התהליך שעשה משרד החינוך בנושא שילוב 
טכנולוגיה בהוראה, תהליך הנלמד על ידי מדינות שונות בעולם, ואת אי-הוודאות שבה המשרד שרוי כיום. הוא הביע 

תקווה שיזמים שונים יציעו ויבצעו רעיונות שיצעידו את המערכת קדימה גם בתחום הטכנולוגי. 

את יום העיון סיכם ד״ר שמואל סתת, חבר הוועדה, שהיה מופקד על ארגון יום העיון ועל גיבוש תכניו. ד״ר סתת 
תיאר את התהליך שהוביל לגיבושו של יום העיון, שהוזמנו אליו נציגים ממגזרים שונים, בתקווה שמגזרים הנחשבים 
מצוינים יוכלו לסייע למערכת החינוך מניסיונם. ד״ר סתת תיאר את המשימה במונחים של שינוי ארגוני שבו המחשוב 
הוא כלי עזר ואמצעי, אך לא יעד בפני עצמו. הוא מנה כמה מהבעיות המעכבות מציאת פתרונות ויישומם, בהן: אי-

ההסכמה על מטרות ויעדים משותפים לכל הגורמים המעורבים בתהליך במשרד החינוך, תסכול ממושך עקב היעדר 
הצלחות בעבר, התלות בפוליטיקה והתחלפות הממונים על המערכת מטעם השלטון, הדרישה להשיג יעדים מהירים 
שאפשר להצביע עליהם במקום פתרון עומק אטי ומובנה, וחוסר במחקר מובהק להוכחת ערכו של תקשוב בחינוך. 
עם זאת הציג ד״ר סתת תמונה אופטימית של מחויבות ציבורית רחבה לנושא החינוך ומוכנות של שכבות רבות 
בציבור להתגייס לגיבוש וליישום של פתרונות אמיתיים. להשערתו, פתרונות אלו יהיו פתרונות ״ישראליים״ הצומחים 
מהשטח ואינם מוכתבים כמדיניות מסודרת. ד״ר סתת הביע את תקוותו שמשרד החינוך יעשה בפועל לשיתוף פעולה 

בין-מגזרי לטובת החינוך. 

דברי הסיום והסיכום מובאים בחלק ה׳ של הדוח. 

את המצגות וצילומי הווידאו של ההרצאות מיום העיון אפשר לראות באתר היזמה. מומלץ לשים לב במיוחד להפניות 
הביבליוגרפיות החשובות במצגות שבאתר. 
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ועדה הו ה  נ י הזמ ת ש ו מדעי ת  ו ר י סק רי  צי תק   :6 נספח 

כחומר רקע לדיוני הוועדה הוזמנו מספר סקירות מדעיות העוסקות בתחומים שונים. חלקן מופיעות בלשונית 
׳חומרי רקע׳ באתר היזמה http://education.academy.ac.il, על דעת מחבריהן ובניסוחם. תקצירי סקירות אלה 

מופיעים בנספח זה. 

שילוב תכנים ומיומנויות בהוראה ובלמידה של היסטוריה ופילוסופיה   .1
על פי תכניות הלימוד בחינוך הממלכתי בישראל

יהושע מטיאש, ניסן תשע״ב, אפריל 2012

הסקירה המוגשת בזה, לבקשת היזמה למחקר יישומי בחינוך שליד האקדמיה הישראלית למדעים, בוחנת ומנתחת 
את תכניות הלימוד בהיסטוריה ובפילוסופיה בחינוך הממלכתי כחלק מן הנושא הכללי של הוראה ולימוד של מדעי 
הרוח. נקודת המוצא של הסקירה היא שמדעי הרוח מתמקדים בהבנת הניסיון האנושי תוך התבססות על קריאת 

טקסטים, הבנתם ופרשנותם. 

בחלק הראשון ניתחנו את התכניות הפורמליות בהיסטוריה ובפילוסופיה. השאלה שהנחתה אותנו בניתוח זה היתה 
אם התכניות מעודדות מטא-קוגניציה וטיפוח חשיבה ברמה גבוהה, זאת מתוך הנחה כי חשיבה ברמה גבוהה היא 
המפתח להתקדמות בלימוד ולפיתוח אחריותו של הלומד לתהליך הלימוד שלו עצמו ולהבנת התחומים שהוא לומד. 

בבית הספר היסודי נלמדים תכנים ומושגים היסטוריים במסגרת תכנית חובה אינטגרטיבית רב-תחומית, ״חברה, 
מולדת, אזרחות״, המיועדת לכיתות ב׳-ד׳. לימוד זה נועד לטפח את המורשת והזהות הלאומית של הלומד וליצור 
מכנה תרבותי וערכי משותף לכלל התלמידים סביב ערכים של דמוקרטיה ליברלית ורב-תרבותית. הדגש בלמידה הוא 

על תהליך ספירלי _ מן האישי, המשפחתי והמקומי אל הכללי, הלאומי והמדינתי. 

היסטוריה לכיתות ו׳-י״ב: היסטוריה נלמדת בצורה שיטתית כמקצוע חובה בכיתות ו׳-ט׳ ובחטיבה העליונה. לפי 
התפיסה הרעיונית שביסוד התכנית, לימוד ההיסטוריה תורם לפיתוח היכולות הקוגניטיביות והזהות הלאומית 
והאזרחית של הלומד. התכנית לכיתות ו׳-ט׳ בנויה על ציר דיאכרוני, מן העת העתיקה עד זמננו, ואילו התכנית 
ניצבת  לחטיבה העליונה נתפסת כשלב של העמקה ומתמקדת בתקופות ובנושאים נבחרים. במרכז הלימוד 
ההיסטוריה הלאומית על רקע ההיסטוריה הכללית, בעיקר של אירופה והמערב. התכנית ברמה המוגברת כוללת 

שלוש יחידות לימוד, שאחת מהן היא סדנה לכתיבת עבודה בהיסטוריה. 

פילוסופיה היא מקצוע בחירה בחטיבה העליונה, ומיעוט קטן מאוד של התלמידים לומד ונבחן בו. התפיסה הרעיונית 
של התכנית מעוגנת במסורת של הוראת הפילוסופיה באוניברסיטאות. הלימוד מתחלק לפי תחומים. תורת ההכרה 
ותורת המוסר הן תחומי הלימוד העיקריים. הלימוד ברמה המוגברת כולל בעיות ונושאים פילוסופיים נבחרים 
וכתיבת חיבור עצמאי של התלמיד. ביסוד הלימוד נמצאת הבעיה הפילוסופית וההתדיינות עליה בעזרת טקסטים 

מספרות המופת. 
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ניתוח התכניות בהיסטוריה לחטיבת הביניים ובעיקר לחטיבה העליונה מעלה כי יש פער גדול בין התפיסה הרעיונית 
של התכנית לבין התכנית המפורטת בסילבוס: התפיסה הרעיונית של התכנית מציגה את ההיסטוריה כתחום מחקר 
המתאפיין בריבוי פרספקטיבות ונרטיבים ובמתודולוגיה מורכבת, ואילו הסילבוס מציג את ההיסטוריה כגוף של ידיעות 
עובדתיות, בלי הממדים האינטלקטואליים והמתודולוגיים המודגשים בתפיסה הרעיונית. כפועל יוצא הולך ומתרחב 
הפער בין ההיסטוריה כמקצוע לימוד בבית הספר לבין ההיסטוריה כתחום מחקר. בדיקה מדגמית של מטלות ניתוח 
מקור בבחינת בגרות ובספר לימוד מאושר מחזקת את המסקנה הזאת. לימוד ההיסטוריה בבית הספר אינו מטפח 
חשיבה היסטורית ומטא-קוגניציה, שהן, לדעת המחקר העדכני, האתגר העיקרי בהוראת המקצוע ובלימודו. בהקשר 
זה הסקירה מבחינה בין המיומנויות הדרושות לקריאה ביקורתית בהיסטוריה לבין המיומנויות הדרושות לקריאה 

ביקורתית של טקסטים פילוסופיים, ומצביעה על הסינרגיה שיכולה להיווצר ביניהן. 

בחלק השני של הסקירה מיפינו את כיווני המחקר החינוכי העיקריים בדור האחרון בהוראת ההיסטוריה. אחד 
המאפיינים הבולטים של המחקר היא האקלקטיות, שבאה לידי ביטוי בשונות בזהותם הדיסציפלינרית וה״מחלקתית״ 
של החוקרים. הסקירה מציעה מיפוי של המחקרים העוסקים בתכניות לימודים ובספרי לימוד, מחקרים המתחלקים 
לשלושה סוגים: א. מחקרים ביקורתיים של התכניות הפורמליות, ובכלל זה של ספרי הלימוד. אלה מובילים לרוב 
למסקנה כי התכניות הפורמליות משרתות מסורת סלקטיבית, מדירות קבוצות מיעוט לאומיות, חברתיות, תרבותיות 
או מגדריות, ומגויסות לטובת האידאולוגיה של מדינת הלאום והנרטיב ההיסטורי הרשמי שלה. ב. מחקרי הערכה 
של ביצוע תכניות לימוד, הבודקים את הצלחת התכניות לפי נאמנותן למטרות שהנחו את מחבריהן. ג. מחקרים 
היסטוריים וחברתיים של תכניות לימוד, המתמקדים בתהליך ההיסטורי של כתיבת התכניות והשינויים בהן. 

מחקרים אלו מדגישים לרוב את האופי התרבותי, החברתי והקונטינגנטי של הידע הנכלל בהן. 

רוב המחקרים האלה מבליעים בתוכם דרישה לרוויזיה ולתיקון של תכניות הלימוד. בסקירה אנו בוחנים את סוגי 
השינוי המוצעים, ובכלל זה שינוי בהגדרת תפקידם של ההיסטוריונים בוועדות הכותבות את התכניות: לא מקור של 

הידע ההיסטורי, אלא מבקרים של שיח התכנית.

בדור האחרון התפתחו שני כיווני מחקר נוספים: האחד הוא גישת האוריינות ההיסטורית. הנחת היסוד של גישה זו 
היא שדרכי החשיבה והחקירה המאפיינות את קהיליית ההיסטוריונים הן שמעניקות חיוניות ועניין ללימוד העבר. אף 
על פי שאין מצפים מן התלמידים להפוך להיסטוריונים המייצרים ידע היסטורי חדש, יש להביאם לידי כך שישתמשו 
שימוש מושכל במושגים מסדר שני כגון סיבתיות, חלוקה כרונולוגית, עדות, פרשנות היסטורית _ מושגים שהחשיבה 
ההיסטורית מתבססת עליהם. במסגרת זו התפתח בעת האחרונה כיוון מחקרי נוסף הבוחן את הכלים, המושגים 
ודרכי החשיבה הדרושים לניתוח היסטורי של סרטי קולנוע עלילתיים פופולריים שעוסקים באירועים היסטוריים 

מכוננים בזיכרון הקולקטיבי. 

הכיוון האחר הוא הגישה הקוגניטיבית, החוקרת כיצד תלמידים ומורים תופסים וחושבים היסטוריה, תוך השוואה 
לחשיבה של היסטוריונים. ממחקר זה עולות כמה מסקנות: ראשית, ש״לחשוב את העבר״ בצורה היסטורית היא 
פעולה המחייבת שליטה במושגים היסטוריים מסדר שני ובאסטרטגיות ומבנים קוגניטיביים מורכבים, ומקורם של 
אלה הוא בתרבות ובקהיליית החקר. שנית, שיש פער גדול בין חשיבה של היסטוריונים לבין חשיבה של תלמידים. 
כמה חוקרים אף פיתחו יחידות לימוד שנועדו לקדם את שליטת התלמידים באסטרטגיות ובמושגים האלה. בהקשר 
זה יש הבודקים ַמהם סוגי הידע והחשיבה המאפיינים מורים טובים להיסטוריה. ממחקרים אלו אפשר להסיק כי 
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להוראה טובה נדרשים כמה תנאים: מורה בעל הבנה עמוקה של התכנים ההיסטוריים ושל אופייה האפיסטמולוגי 
המיוחד של ההיסטוריה, תרבות בית-ספרית פתוחה שמעודדת תכנית לימודים גמישה, ואוטונומיה קוריקולרית. 
עם זאת אין לבטל את חשיבותן של מידות ותכונות אישיותיות כגון העזה אינטלקטואלית ודידקטית, כישרון 
משחק וכיוצא באלה. תחום מחקר אחר של הפסיכולוגים הקוגניטיביים הוא הזיכרון ההיסטורי של התלמידים. 
אחד הממצאים המעניינים העולים ממחקרים אלו הוא כי השפעתם של תכנים, דימויים ומסרים המועברים על ידי 
התרבות, בכלל זה התרבות הפופולרית, על עיצוב הזיכרון ההיסטורי של התלמידים גדולה יותר מהשפעתן של תכניות 
הלימוד של בית הספר. זאת ואף זאת: תלמידים המשתייכים לקבוצות מיעוט מופלות מייחסים לזיכרונות היסטוריים 
של משפחותיהם וקהילתם, גם אם הם ַאמורפיים, ערך אפיסטמולוגי גבוה מהערך שהם מייחסים להיסטוריה 

האקדמית הנלמדת בבית הספר. 

בחלק האחרון סקרנו בקצרה אפשרויות לאינטגרציה של הוראת ההיסטוריה והפילוסופיה עם תחומים אחרים. אנו 
מזהים בספרות המחקר שלוש גישות להוראה אינטגרטיבית: גישת ההומניזם הקלסי, המפגישה בין תחומים אך 
אינה מערערת על הקיום העצמאי של תחומי דעת נפרדים; הגישה ההוליסטית, המאפיינת את החינוך הפרוגרסיבי, 
ולפיה מאחר שהמציאות שהלומד חי ופועל בה שלמה ואינה מתחלקת לפי תחומים, יש ליצור בהוראה שילוב כזה 
שיקדם את הבנת המציאות אצל הלומד ואת כושרו לפעול בה ולתקן אותה; והגישה של הפדגוגיה הביקורתית, 
הפוסט-סטרוקטורליסטית והפוסט-מודרנית, שמערערת על הבכורה של האוריינטציה הלוגוצנטרית, האקדמית 
והאנליטית בתכנית הלימודים בבתי הספר. מבדיקה של ספרות המחקר המתפרסמת ב-ERIC עולה כי רוב התכניות 
הבין-תחומיות משתייכות לסוג הראשון והשני. הבעיה המרכזית בתכניות אלו היא המתח בין ההגיונות המתנגשים 
של הדיסציפלינות, וכפועל יוצא _ הנתק בין המורים. הפתרון המוצע במחקרים הוא ליצור קהילייה דיאלוגית של 

המורים המשתתפים בתכניות. 

http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/ :קישור לסקירה המלאה
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שילובי תכנים ומיומנויות בהוראה ולמידה של מדעי הטבע   .2
על פי תכניות הלימודים בישראל  

שרה קליין, שבט תשע״א, ינואר 2011

הסקירה מוגשת במענה לפנייה של היזמה למחקר יישומי בחינוך, הפועלת בחסות האקדמיה הישראלית למדעים. 
הסקירה היא חלק מההכנה לעבודתה של ועדת מומחים העוסקת בין השאר בחשיבה ודיון בנושא ארגון מחדש 
של לימודי מדע וטכנולוגיה בהיבט של שילוב תכנים ומיומנויות. הסקירה עוסקת בהוראה ולמידה של מדעי הטבע 
והטכנולוגיה משתי זוויות ראייה: א. תמונת מצב כיום: הוראה ולמידה של מקצועות מדע וטכנולוגיה על פי תכניות 
הלימודים העדכניות בישראל, תוך שימת דגש על תכנים ומיומנויות ב. לקראת ארגון מחדש של ההוראה והלמידה 
בעתיד: הפוטנציאל לשינוי, הן מצד המקצוע ועקרונות הלימוד הייחודיים לו, והן מצד המיומנויות והמשאבים החוץ-
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בית-ספריים. מטרת הסקירה היא לספק מידע לוועדה על הוראת המדעים בישראל, וכן להציג ידע מחקרי שייתן 
כיווני חשיבה לאפשרויות שינוי וארגון מחדש של הלימודים בַּתחום, במגמה לבחון יצירת ֶהקשרים ושילובים בין 

תחום המדעים והטכנולוגיה לבין תחומי דעת אחרים, וכן בין התחום לבין ׳החיים׳ שמחוץ לבית הספר.

לסקירה שני חלקים עיקריים: א. תיאור הפריסה, הרציונל והגיון הרצף של לימוד מקצועות המדע והטכנולוגיה 
והמקצועות הקשורים בתחום (כמו מדעי הסביבה ומדעי כדור הארץ) בכל שנות הלימודים בישראל: החל מגן 
הילדים ועד בית ספר התיכון (K-12), כפי שמוצהר בתכניות הלימודים; ב. סקירת ספרות מתחום הוראת המדעים 
בשני נושאים: 1) פוטנציאל ההעברה (transfer) של תכנים ומיומנויות בתוך תחום המדעים והטכנולוגיה ובינו לבין 
תחומים אחרים; 2) פוטנציאל ההרחבה של מעגל הלמידה של מיומנויות ותכנים מדעיים _ מתחומי בית הספר אל 
הסביבה החוץ-בית-ספרית וחזרה. הסביבה החוץ בית-ספרית כוללת כמה אפשרויות: סביבה פיזית (יציאה מתחום 
בית הספר), סביבה חברתית (מעורבות המשפחה והקהילה) וסביבה וירטואלית-דיגיטלית תוך שימוש בטכנולוגיות 

מתקדמות. 

סקירה זו אינה כוללת תמונת מצב של היישום בפועל של תכניות הלימודים והמלצות שונות שניתנו בעניין הוראת 
המדעים בגני הילדים ובבתי הספר. בסקירה זו גם לא ניתנת התייחסות מפורטת לדרכי הערכה ומדידה. 

עיון בסקירה עשוי להוות בסיס לחשיבה על הבניה מחודשת של לימודי המדעים והטכנולוגיה בישראל, כך שתתאפשר 
הפריה הדדית בינם לבין תחומי דעת אחרים. כן יתאפשרו הוראה ולמידה תוך מיצוי התכנים והמיומנויות הגלומים 
בתחום, יחד עם ניצול משאבים טכנולוגיים מתקדמים (דיגיטליים). מהלכים אלה יאפשרו שדרוג ועדכון של 

המקצועות בתחום, שכפועל יוצא _ ייעשו משמעותיים יותר ללומדים. 

http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/ :קישור לסקירה המלאה
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כהשלמה לסקירתה של ד״ר שרה קליין, הוזמנה אצל ד״ר דיויד פורטס הרחבה המתמקדת במושג ההעברה בין 
מקצועות לימוד (טרנספר). 

IQWST-העברה, משכי למידה ו  .3

דיויד פורטס, אדר תשע״א, פברואר 2011

לסקירה זו שלושה מוקדים. ראשית היא מספקת מבט קצר על תולדות המחקר בנושא העברה ומדגישה את ההבדל 
בין לימוד משמעותי לבין לימוד בדרך של שינון, בין העברה ״גבוהה״ ל״נמוכה״ (high-road/low-road), בין העברה-
פנימה להעברה-החוצה (transferring-in/ transferring-out), וכן את חשיבותה של חריפות (sagacity) בטיפוח 
העברה גבוהה. שנית היא מעמידה זה מול זה שני יעדים חינוכיים חשובים _ לימוד עומק ולימוד לצורך הרחבה _ 
ומעלה את האפשרות שאין ניגוד קוטבי בין שני היעדים אף על פי שזמן ההוראה הוא משאב מוגבל. שלישית היא 
מביאה כדוגמה תכנית ללימוד מדעים בחטיבת הביניים, תכנית שמנסה לפשר בין הציפייה לַטֵּפח העתקה גבוהה מצד 
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אחד, ובין לימוד רוחב ועומק מצד שני. פשרה כזאת אפשר להשיג על ידי בנייה של לכידות (קוהרנטיות) ״פנימית״, 

בתוך גורם אחד, ושל לכידות ״חיצונית״, בין הגורמים השונים.

 .(NSF) הסקירה בנושא העברה מבוססת על מסמך שכתב המחבר בעבור הקרן הלאומית למדע

 Journal of Research in Science Education-מבוסס על כתב יד שהוגש ל time to learn

IQWST מצוטט מתוך פרק בHandbook of Research in Science Education-, שעתיד לראות אור בקרוב.

http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/english/ :קישור לסקירה המלאה
Organize%20school-review-science-fortus-eng.pdf

ארגון לימודים מחודש ושינוי דגשים לימודיים   .4

מאיה צוקרמן, אייר תשע״ב, מאי 2012

מערכת החינוך המודרנית48 נבנתה בתקופה שבה הנגישות למידע היתה מצומצמת, מצב שהגביל את התפתחות 
היחידים והחברה ומנע מוביליות חברתית. בימינו הגורם המגביל אינו הנגישות למידע; נהפוך הוא: בפועל יש 
לתלמידים בכל רגע נתון נגישות למידע שאינו מסונן. בעקבות שינוי דרמטי זה, על בתי הספר ומערכות החינוך 
להיערך לארגון מחודש _ לא בהכרח כמקורות ידע לתלמידים, אלא כמקורות מחנכים ושיתופיים המדגישים 
ומפתחים יכולות חשיבה מסדר גבוה. מערכת החינוך נדרשת לעמוד באתגרי המאה ה-21, המתאפיינת בדינמיות, 
בהתפתחות טכנולוגית מואצת, ביצירת מקצועות חדשים ובביטול מקצועות קיימים, בתהליכי גלובליזציה ובשינויים 
חברתיים וכלכליים תדירים. אתגר זה מעסיק בשנים האחרונות מדינות רבות בעולם (בהן ארה״ב, בריטניה, סינגפור, 

פינלנד, אוסטרליה ועוד), וברבות מהן מערכות החינוך נמצאות היום בתהליכי שינוי ארוכי-טווח. 

בעשור האחרון היו הישגיהם של תלמידי ישראל במבחנים הבינלאומיים מהנמוכים ביותר בהשוואה להישגים בשאר 
מדינות המערב שהשתתפו במבחנים, ופערי החינוך49 שנרשמו היו מן הגבוהים ביותר. מערכת החינוך בישראל מבקשת 
שינוי, והשאלות בדבר הדרך רבות. האם מטרת השינויים היא להעלות את ההישגים במבחנים בינלאומיים? האם 
הישגים כאלה מייצגים יצירה של בוגרים המוכנים לחיים במאה ה-21? האם על כל התלמידים להיחשף לאותו חומר 
לימודי, או שמא על תכנית הלימודים לשקף את היכולות, תחומי העניין ותחומי העיסוק העתידיים והפוטנציאליים 
של כל יחיד ויחיד? מה צריך להיות המכנה המשותף? מה נתון לבחירה? ומי הבוחר הראוי? האם קיים איזון נכון בין 

הערכה חיצונית להערכה פנימית? 

מספר הפתרונות השונים הוא כמספר המדינות בעולם, כל אחת על פי תפיסתה הערכית והחינוכית. לדוגמה, פתרון 
אחד מתמקד בתהליכי הגלובליזציה בעולם ומציע תכניות לימודים ובהן תכנים שנועדו להכין את התלמידים 
להתמודדות עם תהליכים אלו תוך התבססות על מיומנויות המאה ה-21. פתרון אחר מתמקד בתהליכים כלכליים 

במאה ה-91 ובמאה ה-02, בהשפעת ה״נאורות״ והמהפכות הגדולות, בכללן המהפכה התעשייתית, עליית הלאומיות והקולוניאליזם.   48

פערי החינוך מתייחסים בעיקרם לפערים שמקורם ברקע החברתי-כלכלי של התלמידים, במוצאם העדתי או במקום מגוריהם. הפערים    49

באים לידי ביטוי במדידת הביצועים של התלמידים.
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ודן בהפרטה של מערכת החינוך ובהעברת השליטה התקציבית לבתי הספר. פתרון שלישי מתמקד ברב-תרבותיות 
ובחשיבות הקהילה וערכיה, ומציע להפקיד את תחום תכנון הלימודים בידי גורמים מקומיים. כן קיימות גישות 
שונות לישימות של תכנון הלימודים במאה ה-21. אפשרות אחת היא לחולל רפורמה רדיקלית בתכנית הלימודים, 
תוך הצבת תפיסה חדשה של ידע, מיומנויות, יכולות, הבנה וערכים. תכנית לימודים מסוג זה מחייבת אינטגרציה בין 
תחומי הדעת הנלמדים, בהתבסס על ההנחה כי חלק נכבד מעבודת הפיתוח של התכנית מתרחש בבית הספר ובכיתה. 
אפשרות נוספת היא לקבל את התפיסה המסורתית של הידע _ קביעת מרכיבי הליבה של תכנית הלימודים והשמטת 
מרכיבים שאינם רלוונטיים, תוך קיום מינימלי של פרשנות מקומית בנושאי פדגוגיה ודרכי הערכה. אפשרות שלישית 
היא דרך ביניים _ דיוק ובהירות בנוגע לסוגי הידע והמיומנויות החיוניים לכל תלמיד, תוך התייחסות לעומק ההבנה 
הנדרשת לתלמידי המאה ה-21. כלומר, לכל תחום דעת תכנית לימודים רשמית, אך ברמה המקומית אפשר להרחיב 
את הליבה של התכנית, להעשירה ולכלול בה גם מיומנויות חשיבה מסדר גבוה. זווית ראייה שונה, רדיקלית במידת 
מה, מציעה למקד את פיתוח תכנית הלימודים בתוך המסגרת הבית-ספרית, שבה המורים והתלמידים מקיימים 
אינטראקציה מתמדת ויחסי אמון. הצעה זו פירושה גם מתן אפשרות לפעילות עצמאית והענקת אוטונומיה רבה יותר 

לבתי הספר. 

סוגיית האחידות בדרישות, הנובעת מתקנים לאומיים ובינלאומיים, היא נחלתן של מדינות שנמדדות בעקיבות 
באמצעות מבחנים. הסטנדרטיזציה מעוררת גם התנגדות מרובה: היא מדגישה את חולשתם של בתי ספר הפועלים 
בקרב אוכלוסיות  מעוטות אמצעים. המורים חשים שהם נמדדים באמצעות המבחנים הסטנדרטיים ומאוימים על 
ידם. המבחנים משפיעים על מה שקרוי ״טוהר הבחינות״. בתי הספר מקדישים את מרבית הזמן ללימוד המקצועות 
שבהם התלמידים צפויים להיבחן, ומזניחים תחומי חינוך חיוניים אחרים. באופן זה המבחן כשלעצמו הופך להיות 
מטרת החינוך, ותכנית לימודים אחת אמורה להתאים לכולם למרות העובדה שכלכלת המאה ה-21 מציבה דרישות 
לכוח עבודה מגוון בעל טווח יכולות רחב. לנוכח התעצמות הדרישה ל״נשיאה באחריות״ (Accountability) נראה 
כי התפקיד המעצב של ההערכה נזנח בשנים האחרונות, ואת מקומו תפסה הפקת מידע כללי ומסכם על הישגים 

לימודיים, המאפשר השוואות מקומיות, ארציות ובינלאומיות תוך זניחת היחיד הלומד והמערכות המקומיות. 

העולם מאמין היום בחשיבות החינוך ושואף לתת חינוך טוב יותר, אולם השאלה היא באיזה אופן. נדמה כי הוא 
שבוי בתפיסות של תקנים נוקשים ומבחנים תדירים, ללא התייחסות לדמותו של התלמיד היחיד. רבים אף מביעים 
תחושה של אי-נחת וחוסר אמון במערכת. לשם השגת המטרה נראה כי נחוץ שינוי מערכתי רדיקלי, ולא עוד ״פתרונות 
קסם״ זמניים בלבד. שינוי מסוג זה עשוי לכלול מחד גיסא צמצום של מספר בחינות הבגרות ושל מספר המקצועות 
הנלמדים בה בעת בכל המערכת, ומאידך גיסא הכנסת תכנים הומניסטיים, מדעיים ואמנותיים והבאתם לכלל 
שלמות אינטגרטיבית, הוראה המדגישה את הבניית הידע על ידי הלומד בתהליך הנתון לפיקוח ובקרה, שילוב בין 
למידה אינדיווידואלית ללמידה שיתופית, הערכה חלופית שמדגישה את שיתוף התלמיד בשלבים השונים של התהליך 
וכוללת גם את הערכתו העצמית והערכת עמיתיו לכיתה. שינויים מסוג זה נעשו ונעשים בזירות מצומצמות ברחבי 
הארץ, לרוב בפיקוחו של גף ניסויים במשרד החינוך. ייתכן כי יש לשאוף להרחבת הניסוי ולהחלתו על המערכת כולה. 

http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/ :קישור לסקירה המלאה
Review-21th-Reoganizing-Schools.pdf
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חינוך לאתיקה ומוסר על פי תכניות הלימודים בישראל   .5

ד״ר אריאל שריד, שבט תשע״ב, פברואר 2012

מטרתה של סקירה זו היא לתאר את הידע בתחום החינוך המוסרי ולעמוד על מצב החינוך המוסרי במערכת החינוך 
הממלכתית בישראל, וזאת על מנת לספק לוועדת המומחים את הידע הנדרש בגיבוש מושכל של מדיניות בתחום 
זה. הסקירה מחולקת לשלושה חלקים: א. הגישות המרכזיות בתחום ודיון במטרות המרכזיות, במושגי היסוד 
ובמיומנויות השונות שבאמצעותם הגישות השונות מבקשות לפתח, כל אחת לשיטתה, אישיות מוסרית. ב. מצב 
החינוך המוסרי במספר מדינות החברות ב-OECD ובעיקר במערכת החינוך הממלכתית הישראלית, כפי שהוא 
משתקף במדיניות משרד החינוך, בתכניות ״חינוך לערכים״ המתקיימות בה, בחוזרי מנכ״ל ומתוך מידע שנוגע ישירות 
לתחום הידע. ג. נקודות למחשבה על מדיניות בתחום החינוך המוסרי, לאור הדיון בשני החלקים הראשונים. הסקירה 

אינה עוסקת ביישום המדיניות בפועל בבתי הספר.

הסקירה מצביעה על ארבע גישות מרכזיות לחינוך מוסרי או ערכי בספרות המחקרית העכשווית. הגישה הראשונה 
היא תפיסת ״השיפוט המוסרי״. גישה זו מבוססת על תפיסה מודרניסטית (הנאורות) של האדם האוטונומי _ הרוָאה 
באדם בראש ובראשונה יצור הניחן בכושר חשיבה ופעולה על פי אמות מידה תבוניות-אוניברסליות. גישה זו ממוקדת 
בפיתוח יכולות לשיפוט מוסרי אוניברסאלי לפי שלבי התפתחות האדם. הגישה השנייה היא ״גישת ההוקרה״. על אף 
שניתן לעשות חלוקה בתוך גישה זו לכמה תת-גישות מרכזיות שונות, יש מה שמאחד את כל תתי-הגישות הכלולות 
בה: הביקורת על התפיסה המודרניסטית-רציונליסטית של האדם האוטונומי. תת-הגישות המרכיבות את גישת 
ההוקרה הן הגישה הקהילתנית, המניחה כי הבוגר הראוי או האדם הראוי הוא זה שמקיים את ערכיה של החברה 
או הקבוצה שבה עבר תהליכי ִחברות. תת-גישה נוספת היא הגישה הפמיניסטית, המבקשת להדגיש או לכלול את 
המרכיב ה״נשי״ על ידי מיקוד המבט ביחסים בין-אישיים המושתתים לא על שיפוט אלא הבנה ודאגה הדדית. תת-

הגישה השלישית היא גישת האותנטיות, המתירה מקום לביטוי אותנטי של אמונות והעדפות מוסריות של כל פרט 
או קבוצה במסגרת הדיון על שאלות מוסריות. בכל שלוש תת-הגישות, החינוך המוסרי אמור לצקת תוכן קונקרטי 
לתהליך ההתפתחות האישיותית וזאת בניגוד לעמדה הפורמלית או הצורנית של גישת ״השיפוט המוסרי״, לפיה יש 
להשהות בעת הדיון בענייני מוסר כל תוכן הקשור לזהות קונקרטית. גישה שלישית היא הגישה הפוסט-מודרניסטית 
שתפקידה לחשוף באופן ביקורתי את מנגנוני הכוח והדיכוי הפועלים על בני אדם ולגרום אצלם לשינוי תודעתי 
שיוביל לפתיחות לשונות, חשיפה לריבוי משמעויות ושבירה של דיכוטומיות פשטניות רווחות. הגישה הרביעית היא 
הגישה הביקורתית שמציבה את שחרור האדם מדיכוי כמטרת-העל העיקרית של החינוך. היא מבקשת לעודד תהליכי 
לימוד שוויוניים יותר, מעורבות והשתתפות-יתר של הלומדים לא רק בתהליך הלימוד אלא גם בקביעת מדיניות 
חינוכית. בבסיס תהליכי הלימוד מציבה הגישה הביקורתית את ביקורת התרבות ואת העמקת המודעות לחוסר 
שוויוניות ולפגיעה בֵחרויות הטבעיות של הלומדים והמלמדים. כל אלה נעשים במטרה לחנך לחברה שוויונית ופתוחה 

יותר שאזרחיה מעורבים יותר בעיצוב המרחב הציבורי ולכן גם הפרטי. 

חשוב לציין כי ארבע ״גישות-העל״ שהוצגו כאן משקפות טיפוס אידאלי. קיימות גם גישות אינטגרטיביות המנסות 
ליישב תחת קורת גג אחת מרכיבים מכמה גישות שונות. 

בעקבות חלוקת הגישות לחינוך המוסרי המתוארת לעיל הסקירה מגדירה כמה מושגי יסוד של תחום הידע הקרוי 
חינוך מוסרי. המושגים הללו הם: אוטונומיה (לרבות שיפוט מוסרי ומוטיבציה מוסרית), דאגה ל״אחר״ ואמפתיה, 
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בחירה, מימוש עצמי ופיתוח זהות אותנטית, ביקורתיּות חברתית ודיאלוג. מושגי היסוד האלה הם התשתית המושגית 
של תחום החינוך המוסרי. יש לציין כי גישות שונות לחינוך המוסרי כוללות התייחסות למספר מושגים הנזכרים 
כאן ועל כן אין לראות ברשימה מושגית זו מייצגת או משקפת רשימה של גישות שונות. עם זאת, לאור הדיון הפותח 
בגישות השונות לחינוך המוסרי, ניתן לומר על דרך ההכללה כי כל אחת מהגישות מושתתת על מושג יסוד אחד 

שממנו נגזרים המושגים האחרים ומשמעותם. 

הסקירה ביקשה להפנות את תשומת הלב למשבר הערכים שמאפיין חברות מודרניות. אפשר לטעון במידה מסוימת 
של זהירות כי משבר הערכים הביא משרדי חינוך במדינות ה-OECD לקדם באופן מואץ תכניות לחינוך מוסרי לאחר 
תקופה של מחסור יחסי בתכניות מסוג זה במחצית השנייה של המאה ה-20. הסקירה בודקת את מדיניות החינוך 
המוסרי של שלוש מדינות החברות ב-OECD (ארה״ב, בריטניה, ואוסטרליה) בעיקר בעשור האחרון. הסקירה מגלה 
כי בעשור האחרון הגבירו מדינות אלו את הפיתוח והתקצוב (וההערכה המדעית) של תכניות לחינוך מוסרי ברמה 
הלאומית ובאמצעותן ביקשו להתמודד עם תופעות של פיחות מוסרי שמחקרים מצביעים עליהן. כך המצב גם 
בישראל. בשנים האחרונות מקדם משרד החינוך יוזמות רבות לקידום החינוך המוסרי, לרבות הכללת שיעורים בַּנושא 
בתכנית הליבה. הסקירה בחנה תכניות כגון ״כישורי חיים״, ״מפתח הל״ב״, מקצוע חדש הנקרא מורשת ותרבות 
ישראל וכן סיורים ברחבי הארץ. כמו במדינות האחרות שנסקרו, משרד החינוך מזהה פיחות מוסרי בקרב הנוער ולכן 
מבקש להתמודד עם תופעה זו באמצעות הכללת התכניות בתכנית הליבה. כן מבקש משרד החינוך לחזק במדיניותו 

את הזהות היהודית ואת החיבור של הלומדים לארץ ישראל ולמורשת והתרבות היהודית. 

לסיכום, הסקירה מראה כי התכניות המוקדשות לטיפול בנושא ההתפתחות האישיותית המוסרית בעולם ובישראל 
מרוכזות בעיקר בקידום ולימוד של כללי התנהגות נאותה (מניעת אלימות, סובלנות, קבלת האחר וכיוצא באלה) 
ובבריאות נפשית (למשל מניעת השימוש בסמים), או באופן כללי, במה שמכונה ״כישורי חיים״. בהכללה, רוב 
התכניות של חינוך לערכים בישראל מיישמות את גישת החינוך להוקרה (בניגוד לגישת החינוך לשיפוט) ובייחוד 
הגישה הקהילתנית-לאומית שבאמצעותה מערכת החינוך מבקשת להנחיל ערכי תרבות ומורשת ישראל. שלישית, 
בקרב מקבלי ההחלטות ומנסחי התכניות קיימת תמימות דעים לגבי חשיבות ההפנמה המלאה של ערכים. מוסכם 

שיש לעודד צעירים לא רק ללמוד אלא אף לפעול וליישם את הערכים שהוקנו להם. 

http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/ :קישור לסקירה המלאה
Reivew-21th-Moral-Education.pdf

hayozma
Underline

hayozma
Underline

http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/Reivew-21th-Moral-Education.pdf
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ה ועד הו חברי  ל  ש ם  י חי - ת ו ר ו ק רי  צי 7: תק נספח 

מנחם יערי, נשיא (אמריטוס) האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. 
פרופסור (אמריטוס) לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים. חבר האקדמיה הלאומית האמריקנית למדעים 

ולאמנויות, החברה הפילוסופית האמריקנית והאקדמיה למדעים ברלין-ברנדנבורג.

חתן פרס ישראל לכלכלה (1987) וחתן פרס רוטשילד למדעי החברה (1994).

חתן פרס אמת למדעי החברה (כלכלה) לשנת 2012.

חגית בנבג׳י, ד״ר במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן-גוריון. מחקרה עוסק בסוגיות יסוד במטפיסיקה 
ובפילוסופיה של הרוח, במיוחד בשאלת המתח בין תמונת העולם היומיומית שלנו לבין תמונת העולם המדעית.

בעלת תואר שלישי בפילוסופיה מהאוניברסיטה העברית, 2002.

נחמן בן-יהודה, פרופסור במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. בעבר כיהן כראש המחלקה 
וכדיקן הפקולטה למדעי החברה בָּאוניברסיטה, והיה פרופסור אורח באוניברסיטאות טורונטו וסטוני ברוק ובבית 
הספר לכלכלה בלונדון. תחומי המחקר העיקריים שלו הם תקשורת וסטייה, פיקוח חברתי, דת ומדינה, ניתוח שיח 

והבניה חברתית, זיכרון קולקטיבי ומיתוסים, מדע בידיוני והבניית מציאות בסרטי מלחמה.

בעל תואר שלישי בסוציולוגיה מאוניברסיטת שיקגו, 1977.

כיהן כחבר בוועדה עד קיץ תשע״ב, 2012. 

יערה בר-און, משנה לנשיא לעניינים אקדמיים באקדמיה לאמנות ועיצוב ״בצלאל״ בירושלים ונשיאת ״אורנים״, 
המכללה האקדמית לחינוך. בר-און, פרופסור-חבר ב״בצלאל״, מלמדת היסטוריה תרבותית וחברתית במחלקה 
להיסטוריה ותאוריה ומתודולוגיות מחקר וכתיבה אקדמית בתכנית התואר השני בעיצוב. קודם לכן היתה מרצה 
באוניברסיטת תל אביב וכיהנה כראש המטה ליישום דוחות קרמניצר ושנהר במשרד החינוך. פרסמה ספרי עיון 

בסוגה ההיסטורית-תיעודית, ומחקריה מתמקדים בחיי נשים, תאוריה פמיניסטית ומחשבה חברתית. 

בוגרת בית הספר למנהיגות חינוכית במכון ״מנדל״, 1999, ובעלת תואר שלישי בהיסטוריה מאוניברסיטת תל אביב, 
.1997

יהודה ברנדס עומד מאז 1998 בראש בית המדרש בבית מורשה בירושלים, ומשמש גם מנהל אקדמי של מכללת 
רוברט ברן במוסד. מרצה במכללת הרצוג באלון שבות. בשנים 1997-1992 ניהל את בית הספר התיכון ע״ש הימלפרב 
בירושלים. היה בין מקימי בית הספר מעֶלה לקולנוע וטלוויזיה. חבר במליאה הארצית של תנועת בני עקיבא ובוועדה 

הרוחנית-פדגוגית של רשת אמי״ת.  ספריו ומאמריו עוסקים בנושאי תלמוד, הלכה ואגדה, הגות יהודית וחינוך.



179 ם  |  י ח פ ס נ

בוגר ישיבת הכותל ומוסמך לרבנות מטעם הרבנות הראשית לישראל. בעל תואר שלישי בתלמוד מהאוניברסיטה 
העברית בירושלים, 2003.

שאול הוכשטיין, פרופסור במחלקה לנירוביולוגיה במכון למדעי החיים ובמרכז הבין-תחומי לחישוביות עצבית, 
באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקריו מתמקדים במערכת הראייה ברמותיה השונות, החל בתהליך ההתמרה 
בקליטת האור בעין, עבור דרך עיבוד המידע הראייתי בעין ובמוח, וכלה בבניית ייצוגים של העולם הנראה בהיררכיה 

של אזורי קליפת המוח, אחסון ייצוגים אלה בזיכרון, למידה ורכישת מיומנויות תפיסתיות.

בעל תואר שלישי בזואולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 1972.

אדם לפסטיין, מרצה בכיר במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בעבר היה מרצה במכון לחינוך של 
אוניברסיטת לונדון, וניהל את תכנית קהילות החשיבה במכון ברנקו-וייס בירושלים. מחקריו מתמקדים בקשרי 
הגומלין שבין מדיניות, פדגוגיה ואינטראקציה בכיתות הלימוד. לפסטיין מוביל מחקר על תהליכי רציפות ושינוי 

בדפוסי האינטראקציה בכיתה, פדגוגיה דיאלוגית ושימוש בווידאו בפיתוח מקצועי של מורים. 

.2005 ,(Kings College London) בעל תואר שלישי בחינוך מקינגז קולג׳ לונדון

פאדיה נאסר-אבו אלהיג׳א, פרופסור בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. בשנים 2011-2007 עמדה בראש 
החוג לתכנון לימודים והוראה ובראש המגמה לשיטות מחקר, מדידה והערכה. בעבר שימשה פרופ׳ נאסר-אבו 
אלהיג׳א רכזת מחקר של מבחני ה-GRE שערך ה-(Educational Testing Service ETS) בפרינסטון, ניו-ג׳רזי 
(ארצות הברית). מחקריה מתמקדים במתודולוגיה של מדידה והערכת הישגים בזיקה למגדר ולתרבות,  בהערכת 

מורים והוראה, ובתֵקפּות מבנה.

בעלת תואר שלישי בשיטות מחקר, הערכה, מדידה וסטטיסטיקה מאוניברסיטת ג׳ורג׳יה (ארצות הברית), 1997.

שמואל סתת, חוקר אורח בתחום האבולוציה בפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטה העברית בירושלים. עסק 
במחקר בנושאי קבלת החלטות, ובבניית מודלים וכלים בתחום המדידה (בהקשר הפסיכולוגי). פעיל בתחום העִסקי 
בייזום וניהול של פעילות תוכנה (בכלל זה חברּות בדירקטוריונים בחברות פרטיות וציבוריות בארץ ובחו״ל). ממייסדי 
חברת פילת, שבה הוביל את תחום מערכות ההערכה במכלול ההיבטים של הקמה, מתודולוגיה ויישום של שינוי 

ארגוני בתאגידים גדולים.

בעל תואר שני במתמטיקה ותואר שלישי בתחום הקוגניציה מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית 
בירושלים, 1988.

עפרה ברנדס, מרכזת הוועדה עד ינואר 2013
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חברת ועדת ההיגוי של מרכז המורים הארצי למדעי המחשב. מלמדת הוראה ומדעי המחשב במכללת טל ובמכללת 
ירושלים לבנות. במשך 16 שנים עמדה בראש צוות מדעי המחשב במרכז להוראת המדעים באוניברסיטה העברית 
בירושלים, עסקה בפיתוח תכניות לימודים וחומרי לימוד לבחינות הבגרות וכן בניהול והעברה של השתלמויות מורים 

ארציות.

בעלת תואר ראשון בסטטיסטיקה ומדעי המחשב מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני בהוראת המדעים (מדעי 
המחשב) מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 2002.

לומדת לקראת תואר שלישי בהוראת המדעים (באוניברסיטה העברית).

עמנואל שטראוס, מרכז הוועדה מראשית שנת 2013

בעבר שימש ראש גף ניתוח מערכות-מינהל במינהל מקרקעי ישראל. בתפקידו זה עסק בייזום חידושים ושינויים 
בארגון ובהטמעתם, בקידום השירות לאזרח, בהכנת סקרים, בכתיבת ניירות דעה ובניסוח וייעול של תהליכי עבודה. 
במקביל לעבודתו עסק בכתיבת מאמרים והיה שותף למחקרים שונים, רובם מטעם בית הספר לעבודה סוציאלית 
באוניברסיטה העברית. עבודתו האקדמית התמקדה במאפיינים שונים של שירותים חברתיים ובייעול עבודתם ברמת 

הארגון וברמת עבודת השדה הקלינית. 

בעל תואר שלישי בעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית, 1995.
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