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 תכנית יום העיון

 התכנסות והרשמה 0099-50:8

 ברכות: פרופ' מנחם יערי  00:8-0099

 יו"ר ועדת ההיגוי, היזמה למחקר יישומי בחינוך

 מושב ראשון: קבלת החלטות במערכת החינוך 9009000:8:

 יו"ר0 פרופ' מריו מיקולינסר, המרכז הבינתחומי הרצליה

 
פרופ' יונתן כהן, האוניברסיטה העברית0 קונפליקטים בין ערכים במשנתם של ישעיהו ברלין 

 ומיכאל רוזנק

 
ליר0 על הפער שבין תפוקות לבין תוצאות, או זה שבין הכוונות הטובות -ד"ר ורדה שיפר, מכון ון

 לבין התוצאות, בפעילותן של עמותות וקרנות בתחום החינוך 

 
על הדיאלקטיקה  –פרופ' עפרה מייזלס, יו"ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך0 אפשר גם וגם 

 של הישגים וחינוך ממעמקי הנשמה

 הפסקה 9009:-099::

 מושב שני: שונות בין תלמידים והישגים בלימודים 099::-3008:

 קוליקנט, האוניברסיטה העברית-יו"ר, יפעת בן דוד

 פיתוח חשיבה בגן הילדים –מעשה תבונת האדם  ,העולם, אוניברסיטת תל אביב0 פרופ' דוד מיודוסר 

 

   -", "איפה אנחנו?" ?0 "לא הבנתי," "מה אמרתלמנהיגות שגיב, מכון מנדל-ד"ר חוה שיין

 על התמודדות עם שוני בין תלמידים בכיתה

מודלים חינוכיים מיטביים הטרוגניות בחינוך0 0 פרופ' יהודית דורי ןד"ר זהבית כהן, הטכניון

 להתמודדות מערכתית או מקומית

 
 –זבולון0 הענקת שוויון הזדמנויות ומיצוי היכולת האישית -גב' מירה יובל, מנהלת בי"ס כרמל

 זבולון" הלכה למעשה"כרמל חזון 

 הפסקת צהריים 3008:-0009:

 מושב שלישי: שונות כייחודיות אנושית 0009:-4048:

 יו"ר0 פרופ' רבקה איזיקוביץ', אוניברסיטת חיפה

 
של תלמידים בבית בתפקוד חוסן רגשי ושונות פרופ' משה ישראלאשוילי, אוניברסיטת תל אביב0 

 הספר

 מחלום לעשייה –גב' רבקה מנדל, מנהלת חט"ב חצב0 חאלו"ם )חינוך אישי לצמיחה ומנהיגות(  

 
0 שונות תרבותית של הדרוזי והצ'רקסי במשרד החינוךמר מוהנא פארס, הממונה על החינוך 

 תלמידים דרוזים

 הפסקה 4048:-80:8:

 מושב רביעי: שונות ואי שוויון כלכלי 80:8:-1048:

 יו"ר0 פרופ' אברהם הרכבי, מכון ויצמן למדע

 Prof. David Berliner, Arizona State University 

Income inequality and school achievement: Lessons learned from the USA 

 ההרצאה באנגלית, תלווה בתרגום סימולטני בעברית

 0 דברי סיכוםיסודי-יפה פס, מנהלת האגף לחינוך עלגב'  
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עדכני ומבוקר. מעמידה לרשות מקבלי החלטות בחינוך ידע מדעי היזמה למחקר יישומי בחינוך 

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

 בישראל.

ידע מחקרי הוא מרכיב חיוני בתכנון מדיניות ציבורית או התערבות רחבת היקף. חזון היזמה: 

ובים יותר, ולאחר בשלב התכנון ידע מחקרי מבוקר תומך בגיבוש מדיניות שסיכויי הצלחתה ט

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

היזמה עוסקת בנושאים שמעלים מקבלי ההחלטות, ומתייעצת עם  דרכי הפעולה של היזמה:

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

 , אחראית על תכנית העבודה של היזמה ועל תהליכי השיפוט של התוצרים.הלאומיתהאקדמיה 

היזמה פועלת באמצעות ועדות מומחים ועל ידי זימון מפגשים לימודיים משותפים לחוקרים, 

 היא מפרסמת את תוצרי עבודתה ומנגישה אותם לציבור הרחב. לאנשי מקצוע ולמקבלי החלטות. 

 ים בהן בהתנדבות.חברי ועדות המומחים מכהנ

מיזם משותף של האקדמיה הלאומית  – 3990היזמה הוקמה בשלהי שנת תולדות היזמה: 

לאחר שנהגתה ביד הנדיב, שגם מימנה את  –למדעים, משרד החינוך וקרן יד הנדיב הישראלית 

היזמה פועלת כיחידה של האקדמיה  39:9הראשונות. מתחילת שנת  מרבית פעולותיה בשנים

 הישראלית למדעים. הלאומית 

( הוסיפה הכנסת תיקון לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 39:9בקיץ תש"ע )

לבין האקדמיה.  היזמה היא   –אופן ההתקשרות בין משרדי ממשלה המבקשים ייעוץ והסדירה את 

 הייעוץ שהאקדמיה נותנת בתחום החינוך לממשלה ולרשויות שונות. המנהלת את פעולות
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 תקצירי הרצאות )לפי סדר הופעתן(

 

 קונפליקטים בין ערכים במשנתם של ישעיהו ברלין ומיכאל רוזנק 

 , האוניברסיטה העבריתפרופ' יונתן כהן

 

קונפליקט בין  בתוכו מקפל  ,ולכל אחד" –"חינוך לכל  ,נראה שעצם הכותרת של הפרויקט שלנו

ערך השוויון, דהיינו הרצון לדאוג לכך שלכל הילדים תהיה גישה לחינוך  –ערכים0  מצד אחד 

ערך המימוש העצמי של הפרט, דהיינו מתן האפשרות לכל ילד להביא את  –איכותי,  ומצד שני 

 ,התעניינותו לידי ביטוי. קונפליקט זה מסתתר מאחורי נוסח הכותרת כישוריו ואת תחומי

א קובעי מדיניות עומדים ללא שזמנית. א-שני הערכים בו ת את הרושם שאפשר לממש אתיוצרה

בעת ובעונה אחת, לפחות לא באותה  בפני מצב שבו אין באפשרותם לממש ריבוי של ערכים פעם

איך נדע איזה ערך  – ךם כואנתפסים כחיוביים ביותר. ל הערכים שבהם מדובר גם אם כ ,מידה

 להעדיף? איך מתחילים לחשוב על הדילמה הזאת?

תוכל חשיבה המתמודדות עם קונפליקטים בין ערכים למסגרות חשיפה תמטית  כיאנו סבורים 

אנו מציעים דיון במשנתם לפיכך בנושא שלפנינו.  תהליך קבלת ההחלטות במשרד החינוךלהועיל ל

מזוהה עם המחשבה הליברלית האנגלית והאירופית, הישעיהו ברלין, הוא אחד 0 השל שני הוגים

כמרצה באוניברסיטה העברית עסק שנים ארוכות בקשר שבין ש , יכאל רוזנקמהשני הוא ו

ד את שניהם0 ברלין הגיע לאחר ומחשבת היהדות ומחשבת החינוך. אין ספק שנושא זה העסיק מא

יסוד אנושיים המשוקעים בתרבויות  שנים רבות של חשיבה למסקנה שלעתים קרובות ערכי

זה עם זה. יחד עם זאת,  מתיישבים ל ראוי וסביר, אינםשניתן למצוא להם רציונ השונות, כאל

  – תרבות-אלו ערכים אנושיים אוניברסליים שאינם תלויי-אי קיימיםש מניח במשתמעברלין 

דאגה לחירות וליכולת היצירתיות של האדם, הימנעות מגרימת סבל להמונים בשם יעדים 

מאפשרים לנו לשפוט בין ערכים אחרים. מיכאל רוזנק ואשר  –ועוד כיוצא באלה  אוטופיים

לעומתו מציב באופן מפורש שלוש "קומות" של ערכים המאפיינים כל תרבות, והתרבות היהודית 

ומתן )ביהדות למשל עבודת  ים למשאתונעל שאינם נ-כל תרבות נשענת על ערכי ,בכלל זה. ראשית

ג של אלילות(. מעל התנגדות חריפה לכל סוצלמו", ו"בהאל דרך שירות לזולת האנושי שנעשה 

לעתים קרובות הם , אך תשתית זו מצויים ערכים שהתרבות הקולקטיבית מחייבת אותםלקומת 

מופיעים בחיינו במצב של קונפליקט )כגון צדק ושלום, אמת וחמלה, פיקוח נפש ושבת וכו'(. 

נקציה של נאמנות הפרט קומה השלישית" מצויים אותם ערכים שאינם קולקטיביים אלא פו"ב

יצירה אחר(. בהרצאתנו נבקש לעסוק באומנות, ספורט או כל תחום לעצמו )כגון מחויבות אישית 

מבחינת המשאבים שהן מעניקות לנו  –של ברלין ושל רוזנק  –להשוות בין שתי התפיסות 

 בהתמודדותנו עם קונפליקטים בין ערכים.     
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בפעילותן  -או זה שבין הכוונות הטובות לבין התוצאות  -ות על הפער שבין תפוקות לבין תוצא

 של עמותות וקרנות בתחום החינוך 

 ליר-, מכון וןד"ר ורדה שיפר

 

במגוון רחב של , בתחום החינוךעוסקות  4999-כ, עמותות פעילות בישראל 39,999-כ תוךמ

ספר,  תכניות העשרה, תכניות השתלמות למורים, עמותות הורים שליד בתי גון פעילויות כ

עשה בתי ספר )שאינם עמותות שעוסקות בתגבור לימודים מסוגים שונים, ועמותות שהן למ

עוסקות בחינוך מצהירות במפורש שמטרתן היא לפעול ן העמותות המ 8%:-כממלכתיים(. 

אקונומי ולסייע לתלמידים מיישובים -יולצמצום פערים לימודיים הקשורים למעמד סוצ

תיכונית ולהתחרות על מקומם -פריפריאליים להגיע להישגים שיאפשרו להם להמשיך להשכלה על

 בשוק העבודה מתוך עמדה של שיוויון.

מעריכות את  ,האם הן מצליחות במשימתן? עמותות רבות, במיוחד הגדולות והפעילות שבהן

 הצלחות ועל השגת היעדים שהציבו לעצמן. לעבדרך כלל מדווחות פעילותן ו

בין מעמד שקשר ב –החמרה על לעתים אף  –קרו מצביעים על יציבות מדאיגה נתוני המ  אלא ש

אקונומי לבין הישגים לימודיים כפי שהם באים לידי ביטוי בזכאות לבגרות ובנגישות -סוציו

 טק בצבא(.-יינגישות ליחידות הב –מרקר -להשכלה גבוהה )או כפי שדווח בדה

 ואשר ידי אחרים( בשנים האחרונותבבהרצאתי אביא נתונים וממצאים מכמה מחקרים שנערכו )

מצטיירת כאשר מודדים תפוקות ומתמקדים ביחס הישיר שבין המצביעים על פער בין התמונה 

, לבין תמונת המקרו מצד אחד – התשומה של העמותה או הקרן לבין התפוקה המיידית

מצד   – לתוצאות, חלקן לא ישירות, של פעילות העמותות והקרנות שעוסקות בחינוךשמתייחסת 

. ממצאי המחקרים אף מעלים שאלות באשר לאפשרות של השפעות לא רצויות בעליל של שני

 שמניעיה וכוונותיה הן ללא ספק טובות.  –פעילות העמותות 

 

 

 ממעמקי הנשמהעל דיאלקטיקה של הישגים, וחינוך  -אפשר גם וגם  

 , יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוךפרופ' עפרה מייזלס

 

במערכת החינוך של היום מודגש מאוד היעד של הישגים לימודיים ונראה על פניו שהוא עומד 

בניגוד להיבטים אחרים שחשובים בחינוך כמו ערכים, יחס אישי ולימוד מתוך משמעות ומתוך 

 מרחב למוטיבציה פנימית וסקרנות. 

אמיתי של היבטים ותידון האפשרות לשילוב נכון ו אתבהרצאה תוצג בקצרה הדיאלקטיקה הז

 אלו. 
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 הילדים בגן חשיבה פיתוח - האדם תבונת מעשה ,העולם

 פרופ' דוד מיודוסר, אוניברסיטת תל אביב

 

 ידע תוצרי ,ובראשונה בראש ,םשה ותהליכים ומרים, חמבנים ,חפצים רווי בעולם גדלים ילדים

 על מבוסס, ילדים בגני ומיושם האחרון בעשוראנו מפתחים ש המודל. אדם בני של וחשיבה

 תהליכי, תפקודם דרך ,מאפייניהם –זאת ה סביבהה במרכיבי המושכל העיסוק כי ההנחה

 ולפיתוח ללמידה עשירות הזדמנויות מןמז   – בבנייתם התנסות ,ליצירתם שהביאו החשיבה

 0עקרונות מספר על מבוסס המודל .חשיבה

  בסביבה שהיא עתירת משאבי חקירה ובנייהלמידה תוך עשייה ומניפולציה של חומרים וחפצים.  

 פתרונות וןנלתכ ואסטרטגיות מיומנויות של הדרגתית להבניה בעיות פתרון בתהליכי התנסות. 

 וסימבולי ממשי ומופשט, משולבים0 מוחשי ופעולה חשיבה תהליכי הדורשות במטלות התנסות. 

 פעילויות ביצוע במהלך וילד ילדה לכל וצרכים ייחודיים יכולות גווןמ   לביטוי הזדמנות מתן 

 .התפתחותיתלילדים מבחינה  המותאמות חשיבהאו  עשייה

 הגן.  ילדי אצל המתרחשים ותהליכים לפעילויות ודוגמאות המודל עיקרי יוצגו בהרצאה

 

 

 

  "לא הבנתי" "מה אמרת?" "איפה אנחנו?": על התמודדות עם שוני בין תלמידים בכיתה

 למנהיגות מכון מנדל, שגיב-ד"ר חוה שיין

 

ככלל, השיח המדיני והמחקרי בנושא שונּות בחינוך, מתמקד בשונּות חברתית ותרבותית. אולם, 

קיימת  גם שונּות מסוג אחר, שלמרות מרכזיותה במעשה החינוכי לא זוכה לתשומת הלב הראויה. 

עניין שונים. שונּות  לכל כיתה נכנסים תלמידים שונים, בעלי ידע מוקדם, יכולות, תפיסות ותחומי

החל מבחירת חומר  –בסיסית זו מציבה בפני המורה אתגרים רבים המשפיעים על תפקודו 

התגובות האישיות שכל תלמיד זוכה להן  ם שלמינוניבו םההוראה וכלה בסוגי שיטותהלימוד ו

 במהלך השיעור ולאחריו. 

אלות התלמידים ותגובות ש כיתת תיכון.דברים משיעור היסטוריה ב חילופיבהרצאה אציג 

דרכי ההתמודדות של המורה עמה. יש על בכיתה ו המורה בשיעור מצביעות על השונּות הלימודית

הטוענים כי הדרך להתמודד עם שונּות זו היא שיפור תכניות הלימודים, שיטות לניהול כיתה 

יה שיש לה  השונּות המדוברת כלל אינה בעשואסטרטגיות הוראה. לעומת זאת, אטען, ייתכן 

מתוך היכרות עם אותו ולנהל לקראתו "פתרון", אלא היא מצב תמידי ומהותי שניתן להתכונן 

 האתגרים שחומרי הלימוד מציבים. 

 

 

 

 

 



  7|  התמודדות עם שונויות בין תלמידים
 

 מודלים חינוכיים מיטביים להתמודדות מערכתית או מקומית: הטרוגניות בחינוך

 וד"ר זהבית כהן, הטכניון יהודית דורי' פרופ

 

-חברתישונּות בין התלמידים בהקשר )א( 0 מוגדר בספרות התאורטית בשני אופניםהמושג שונות 

 ,הלומד מאפייני)ב( שונות בהקשר של  על בסיס יכולות לימודיותבהבדלים  תוך התמקדותכלכלי, 

מוטיבציה ללמידה, העדפות כלפי למידה, , תכונות אישיות, מגדרכגון שמקורה בהבדלים אישיים 

 .וחשיבהלמידה  מיומנויות

; כלומר שילוב של שתי ההגדרות תלמידים ובהישגיהםהשוני ביכולות משמעה  שונות בחינוך

חברתי, כלכלי, דתי, מגזרי ומגדרי או  –שונות זו יכולה לנבוע מפערים במגוון היבטים  .הללו

 יכולה לנבוע מהיבטים אישיים על רקע התפתחותי או לימודי או מפער דיגיטלי. 

, כי השאלה שונות תלמידים במערכת החינוך בהתמודדות עםת ומורכבות יתיויבעקיימת 

לצמצמו, למשל על ידי לשאוף שונות היא מצב חינוכי בעייתי שיש אם המרכזית שעולה היא 

נגד יש הסוברים כי בחנה בין תלמידיםהשייצרו התאמת מסלולים לימודיים  מערכת החינוך . מ 

קידום המטרות פרט בכיתה לצורך של כל חודיים היי המאפייניםחיזוק תמקד בצריכה לה

 .הלימודיות והחינוכיות של כלל הכיתה

מודלים חינוכיים יישומיים להתמודדות מערכתית או מקומית עם בעיית  מספר ציגנ הרצאהב

ארצות הברית, קנדה  –השונות בחינוך בעולם ובישראל. נתמקד בשלוש מדינות בנוסף לישראל 

ופינלנד. נתאר את מאפייני השונות במדינות שבהן יושמו המודלים, נתאר את המודל וכן את 

 היעדים שהושגו בעקבות יישום המודלים השונים.

בארץ בקבלת חינוך המערכת בהרצאה נדון במודלים שנבחרו ונציג מספר אפשרויות של סיוע ל

ההתמודדות עם שונות ל ת או בבחירת המודל המתאיםהחלטות בהיבט של אופן הטיפול בשונו

 .תלמידים

 

 

 חזון "כרמל זבולון" הלכה למעשה  – ויון הזדמנויות ומיצוי היכולת האישיתוהענקת ש

 זבולון"-, מנהלת תיכון "כרמלגב' מירה יובל

 

 – תלמידיםרבים למאפייני שונּות ספרית קיימים -על פי מחקרים רבים ותפיסת העולם הבית

 .ועוד סגנונות חשיבה ,תכונות אישיות, סגנונות למידה

העניין בהשלכות  הגביר את בחקר האינטליגנציה (Gardner, 1983) רסום עבודותיו של גרדנרפ

מיוחד החינוכיות של ממצאיו בדבר מורכבותה של האינטליגנציה האנושית ויכולת פיתוחה, וב

למידה כדי לעורר ולקדם תלמידים התחומי לארגן את הוראה והרכי לגוון את דצורך דבר הב

 .שונים

הגברת הציפיות הלימודיות מן כוללות  שלנו בבית הספרהתערבויות ספרי , ה-לאור החזון הבית

הוראה ומתן הזדמנות שווה לפיתוח ההתלמידים על בסיס אמון ביכולתם, בצד גיוון דרכי 

 .היכולות השונות

הלמידה וקה מגוונת לקבוצות לימוד ובחתכים שונים. בהרצאה אתאר שיטות הוראה חלופיות, חל

הספר  אינה מוגבלת לחדר הכיתה, אלא יכולה להתרחש בסביבות שונות ומגוונות, בתוך בית
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תהליך הלמידה, שנועד לתת מענה מדגישות במיוחד את ומחוץ לו. שיטות ההוראה החלופיות 

חשוב  להישג הלימודי.ידים, ולא רק לצרכים קוגניטיביים, רגשיים, חברתיים וערכיים של התלמ

להדגיש גם כי בתכניות השונות אנו מבחינים ביחסים קרובים יותר בין המורה לתלמיד, ובין 

 התלמידים לבין עצמם.  

 

 

 חוסן רגשי ושונות בתפקוד של תלמידים בבית הספר

 , אוניברסיטת תל אביבמשה ישראלאשויליפרופ' 

 

גם ברמה המערכתית וגם ברמת המנהלים,  –בישראל החינוך  המאמצים של גורמי במקרים רבים

ממוקדים בניסיונות מגוונים לשפר את יכולת הלמידה ותפקודים קוגניטיביים  -המורים וההורים 

הניסיון לטפח ניצני אוריינות  ואאחרים של תלמידי בתי הספר. אחד הביטויים המובהקים לכך ה

התפקוד  שמהם עולה כיה בקנה אחד עם ממצאים מגוונים כבר בגיל הגן. אולם מגמה זו אינה עול

 היבטיםם קוגניטיביים והשכלתיים אלא גם, ואולי אף יותר, מהיבטיהלימודי מושפע לא רק מ

רגשיים ומוטיבציוניים. לכן יוצע המושג חוסן רגשי כממד מרכזי בהבנת תפקודם  האקדמי של 

ניתוח סן נפשי וולאחר הגדרת המושג ח ילדים, מהגיל הרך ועד סיום הלימודים בכתה י"ב.

שאלות הנוגעות לאפשרויות השונות של קשר בין רמת החוסן הרגשי כמה מרכיביו השונים יוצגו 

מידה איזו שאלה בעל הדגש מיוחד  ושםשל הפרט לבין רמת תפקודו האקדמי. בתוך כך י

של תלמידים או תה ובית הספר מושפעת משונות במידת החוסן הרגשי יהתנהלות המורה, הכ

בה ההתנהלות שמשפיעה על שונות זו. התייחסות לשאלה זו תכשיר את הדרך לבירור המידה 

העכשווית של בתי ספר בישראל הופכת את השהייה בהם לאירוע מכונן או לאירוע טורדני 

חוסן רגשי ומסוגלות לניווט עצמי של תלמידים בתוך מערכת החינוך ולאחר  בתהליך הבנייה של

 אה ממנה. היצי

 

 

 מחלום לעשייה -חאלו"ם )חינוך אישי לצמיחה ומנהיגות( 

 גב' רבקה מנדל, מנהלת חט"ב "חצב"

 

 הרפורמה והאינטגרציה של המאה הקודמת, הפכו 19-עם הקמת חטיבות הביניים בשנות ה

חלק מהחינוך הפך את חטיבת הביניים ל שיצר שלוש חטיבות גילהשינוי המבני  למהות אחת.

חטיבת מהר מאוד הפכה ם מקצועיים בתחומי הדעת  השונים. יסודי, חטיבה המשלבת מורי-העל

ל"בטן הרכה" והנחבטת של מערכת החינוך0 מתבגרים מורכבים העוברים ממורה למורה  הביניים

שעות שבועיות בכל כיתה ופוגשים  3-0 כלל-עת, מורים מתוסכלים המלמדים בדרךתחומי ד 3:-ב

הביאו להתפתחות  הכל אל. הורים כועסים וחוסר אונים מערכתי ,ידים בשבועתלמ 399-099-כ

 המחקר והעשייה במטרה למצוא פתרונות.

קורסים למורים להוראה בכיתה הטרוגנית, הקבצות בחלק מתחומי הלימוד, הוראה מותאמת, 

בתוך גורמים מתערבים וספרי -תכניות למצוינות, שעות תגבור, תכניות לשיפור האקלים הבית

 .ולם ניסיונות לשפר את המצב בחטיבות הבינייםבתי הספר היו כ
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עם  ,שנים 8-לפני כ סכול ואי הנחת נמשכו., אך הת"קרש הצלה"כ המורים והמנהלים נתפסו

חלק מבתי הספר בשעות פרטניות, ו אופק חדש", התאפשרו למורים בחטיבת הבינייםהחלת "

 אישי".התכנית "חינוך  יושמה

' לשניים, וכל חצי כיתה מקבל ח-'בשכבות ז הכיתותכל נחלקות  התכנית "חינוך אישי"במסגרת 

לכך הם  ובנוסף ,"מעגלי שיח"במשך שתי שעות שבועיות המחנכים מקיימים מחנך נפרד. 

מוקנים כלים לשיח ב"מעגלי השיח" נבנית הקבוצה, ו שיחות אישיות בשעות פרטניות. מקיימים

 ותומציבים לעצמם מטר נקודות החוזק שלהםלומדים להכיר את  והקשבה הדדית. התלמידים

 קהילה.הורים והה, בית הספר –ובמשאבי הסביבה  האלה חוזקותלשיפור תוך שימוש ב

קבוצתי מלווה בשיח רגשי וחברתי. המחנכים מקבלים הדרכה הפרטני וההשיח הלימודי 

" המיושמת בחטיבת הביניים עברת בתהליך מקביל ב"מעגלי השיח". התכנית "חינוך אישיהמו

ומקום. לתוך לאינטראקציה שכה חסרה קודם לכן, מעוגנת במערכת של זמן  הזדמנות נותנת

חיים" שיחלחל לכל תחומי  מסגרת מובנית חשובה נוצק תוכן משמעותי שיש להופכו ל"אורח

 ספרית.-העשייה הבית

 

 

 שונות תרבותית של תלמידים דרוזים במערכת החינוך הישראלית

 במשרד החינוך מר מוהנא פארס, הממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי

 

כל אדם שהתנסה בחוויית ההוראה יודע שאחד הדברים המשותפים לכל כיתה בכל בית ספר הוא 

שקיים שוני בין תלמידים. כל כמה שבית הספר סלקטיבי וכל כמה שהכיתה או הקבוצה הומוגנית 

 אי אפשר להעלימם. קיימים ו הבדלים  בין תלמידים –

מערכות חינוך בכלל ובתי ספר בפרט מנסים כל הזמן, הן ברמה הניהולית והן ברמת המורה 

בכיתה, להתמודד עם השונות. ניסיונות אלה משליכים כמובן על שיטות ההוראה, על אופן ארגון 

 הכיתה ועל גיבוש עמדות בעד הקבצה או הסללה ועוד.

 רב בני מיעוטים החיים בתוך מדינת רוב. השונות בין תלמידים מתעצמת בק

בנוסף להבדלים האוניברסליים בין  –בבית הספר הדרוזי במערכת החינוך הישראלית קיימים 

רוב , הבדל, אמנם בעוצמה אחרת, בין בנים לבנות )הפער -הבדלים על רקע מיעוט –התלמידים 

 05ומד במגזר הדרוזי על בהישגים בין בנים לבנות במבחני המיצ"ב במתמטיקה לכיתה ח' ע

נקודות במגזר היהודי( והבדל בין פריפריה למרכז. לכן מערכת החינוך הדרוזית  8נקודות, לעומת 

 מתמודדת עם שונות מרובה בין תלמידיה. 

לצד השונות הרגילה קיימים פערים בשליטה בשפה העברית והאנגלית, וקיימת שונות בקודים 

הרוב בחברה הישראלית. לפיכן מתמודד בית הספר הדרוזי  עם  התרבותיים בין הכפר לבין תרבות

 סוגיית השונות האקטואלית ועם סוגיית השונות הפוטנציאלית העתידית. 

 יש כמה תנאים להתמודדות נכונה עם סוגיית השונות בין התלמידים בבית הספר הדרוזי0

 מודעות אידאולוגית אצל מנהלי מוסדות החינוך.  .:

 מת את המטרות.תפיסת הוראה ההול .3

 ספרית.-שילוב הורים ואנשי קהילה בקביעת המדיניות הבית .0

 גמישות בהקצאת משאבים לפיתוח תכניות הנותנות מענה לשונות המורכבת.    .4

 איגום משאבים לשירות המטרות. .8

                                                                                                                                                                                                                         פיתוח תכניות ייחודיות לקבוצות הקצה.                                                             .1
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  Income inequality and school achievement: Lessons learned from the USA 

Prof. David Beliner, Arizona State University 

 

Rising income inequality, along with the poverty that accompanies such inequality (including 

segregation in housing, by income), has had dramatic negative consequences for American 

education and this may provide lessons for Israel. The USA has great inequality in income, 

and it also has the lowest international ranking in childhood well being. These two factors are 

highly correlated but may also be in a causal relationship. Mental health is also related to 

income inequality in a nation. While poverty is often the outcome of mental illness, it has also 

been shown that mental illness is a consequence of poverty. Further, inequality is associated 

with illegal drug use internationally. Not surprisingly then, given the high rate of inequality in 

the USA, America leads the industrialized nations in illegal drug use. This societal problem 

shows up in our schools because of inadequate care for their young by addicted parents, high 

levels of drug dependence among our school age youth, or violence in family and 

neighborhood caused by the illegal drug trade.  

As a function of income inequality the US rates of infant and maternal mortality, and low 

birthweight children, are among the highest among the wealthiest nations. While the mortality 

rates seriously undermine family life, the low birth weight children do that and more: These 

children show up in school 5 years later, with more than the ordinary share of cognitive and 

physical problems, adding to the burden of the schools that serve the poor.  

Teenage pregnancy rates and imprisonment rates are also higher for the poor everywhere 

there is marked inequality. In addition, achievement is unequally distributed in countries with 

unequal distribution of wealth. Wealthier children get better educations and poorer children 

get inferior educations in all countries with a great deal of income inequality, a state of affairs 

that characterizes both the USA and Israel. This characteristic of society leads to a restriction 

in mobility across class lines. Parental income, despite myths about opportunity, is now a 

much more important predictor of a child’s income than previously. Barriers to advancing in 

social class across generations may be greater today than at any time in US history.  

Solutions to Israel's and America’s social and economic problems are much more likely to 

solve the educational problems each nation faces than any of the other approaches currently 

offered by either government. The simplest of the solutions to those economic and social 

problems is a concerted effort to increase employment that pays fair or living wages. In the 

USA this calls for a large raise in the minimum wage, and it calls for equality of pay for 

woman. If those two actions were taken and then combined with taxation rates to support the 

commons, as occurs in most other wealthy nations achieving better than does the USA on 

social and educational outcomes, then the USA would once again be a beacon on the hill for 

nations, and not just a lamp that shines brightly for a few.  
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 תקצירי קורות חיים של הדוברים ביום העיון )לפי סדר א"ב(
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Prof. Berliner is co-author (with B. J. Biddle) of the best seller The Manufactured Crisis, 

co-author (with Ursula Casanova) of Putting Research to Work, and co-author (with N. L. 

Gage) of six editions of the textbook Educational Psychology. He is co-editor of the first 
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 איזיקוביץ'פרופ' רבקה 
פרופסור מן המניין במחלקה למדיניות ומנהיגות בחינוך, המגמה לחינוך, חברה ותרבות 

. היא חברת מערכת בכתבי העת 39:9באוניברסיטת חיפה, ועומדת בראש המחלקה מאז שנת 
 Race, Ethnicity and Education, Children and Youthסוציאלית", -"מפגש לעבודה חינוכית

Services Review ו- Journal of Social-Educational Workלהערכת  . היתה חברה בוועדה
תחומי התמחותה הם אנתרופולוגיה  הצעות מחקר בלשכת המדען הראשי של משרד החינוך.

וחינוך. בשנים האחרונות היא מתמקדת בצעירים ובני נוער מהגרים, באינטראקציה בין הגירה 
לגלובליזציה ובהשפעה של תהליכים אלו על חינוך פורמלי ולא פורמלי. פרופ' איזיקוביץ' היא 

  בעלת תעודת הוראה מהאוניברסיטה העברית.
 .095:באנתרופולוגיה חינוכית ותרבותית מאוניברסיטת מינסוטה, בעלת תואר שלישי 

 ולכל אחד".  –חברת הוועדה "מערכת חינוך לכול 
 

 דוד קוליקנט-בןד"ר יפעת 
-מרצה בכירה בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. את התמחותה הבתר

היתה מרצה אורחת  3990. בשנת באוניברסיטת נורת'ווסטרן 3998-3994דוקטורלית עשתה בשנים 
דוד קוליקנט מתמקד בבחינת משולש היחסים -באוניברסיטת סטנפורד. מחקרה של ד"ר בן

ספרית, וטכנולוגיה בעידן הידע. מחקרה נע בעיקר סביב שתי שאלות -תלמידים, למידה בית
? ת הספרשל תלמידים על למידתם בבי ספרי-בית-הקשורות זו בזו0 )א( כיצד משפיע הידע החוץ

  )ב( מהן הפדגוגיות ההולמות את עידן הידע וצורכי התלמיד ומה תפקיד הטכנולוגיה בהן?
 . 3993בעלת תואר שלישי בהוראת המדעים ממכון ויצמן למדע, 

 ולכל אחד".  –חברת הוועדה "מערכת חינוך לכול 
 

 פרופ' יהודית דורי
דיקנית היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון, חברת סגל במחלקה לחינוך למדע 
וטכנולוגיה בטכניון וחוקרת בתחום הוראת המדעים. היא מתמקדת בהערכה של מיומנויות 

ויזואליזציה. בשנים -קוגניציה ובהוראת הכימיה בסביבות עתירות טכנולוגיות ו-חשיבה ומטא
 TEAL – Technology Enabled' דורי את מחקר ההערכה של פרויקט הובילה פרופ 3998-3999
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Active Learning ב-MIT.  בעת שהיתה פרופ' אורח ב3990-3995בשנים ,-,MIT  חקרה שתי
והשנייה בתכנון  IGEM -תכניות לימודים רחבות היקף ובינלאומיות, האחת בהנדסה גנטית 

ופרסמה יחד עם פרופ' ענת זוהר את הספר  ערכה 39:3ופיתוחו. בשנת  MIT-Portugalהמוצר 
Metacognition in Science Education את שיצא בהוצSpringer  והוא הספר הראשון העוסק

 קוגניציה בתחום הוראת המדעים.-במטא
 

  הרכביפרופ' אברהם 
-3998שבראשה עמד בשנים ין במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע, יפרופסור מן המנ

כיום הוא משמש , ועוסק במחקר, פיתוח והכשרת מורים בחינוך מתמטי . פרופ' הרכבי :399
הוא  .International Commission on Mathematical Instruction (ICMI)מזכיר כללי של ארגון 

מסגרת  תית מאגר של שיעורי וידאו במתמטיקה בכל הרמות ולבניילבני ה"ראש פרויקט עדש
 ניתוח ייחודית של השיעורים לצורך השבחת ההוראה.

 .(051:למדע ) מכון ויצמןמתואר שלישי  בעל
 . ולכל אחד" –יו"ר הוועדה "מערכת חינוך לכול 

 

 יובלגב' מירה 
ית של בית חינוך "כרמל זבולון" שנת-חטיבה הששהאת  3991מאז שנת מירה יובל היא מנהלת 

-ליאו ת הספר התיכון ה כמורה למתמטיקה ומחנכת בביאת דרכהחלה  053:בשנת  בקיבוץ יגור.
0 תפקידים רבים מילאהושם  ,עברה ללמד בבית חינוך "כרמל זבולון" 059:באק בחיפה. בשנת 

חברת היתה ו ,מורים-הורים-פורום לה אתשכבה, ניההיתה רכזת מקצוע המתמטיקה,  ריכזה את
תלמידים לקויי שמיעה  99הם  ת הספריה ייחודית בביתלמידים. אוכלוסי 559 ת הספרהנהלה. בבי

 ת הספרזכה בי ::39ית שמונה ועד חדרה. בשנת ימקר ת הספריום לבי , שמגיעים מדירשיםיוח
 בפרס חינוך ארצי של נשיא המדינה. 

 ,השתלמויות במתמטיקה, הדריכה צוותים בתחום דעת זהגב' יובל במהלך השנים העבירה 
 מלווה מנהלים צעירים.יא גם הובשנתיים האחרונות 

 ומחשבים ותואר שני במינהל חינוך.בעלת תואר ראשון במתמטיקה 
 

  יעריפרופ' מנחם 
נשיא )אמריטוס( האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. פרופסור )אמריטוס( לכלכלה, 

חבר האקדמיה הלאומית האמריקנית למדעים ולאמנויות,  האוניברסיטה העברית בירושלים.
חתן פרס ישראל לכלכלה  ברנדנבורג.-החברה הפילוסופית האמריקנית והאקדמיה למדעים ברלין

 .39:3זוכה פרס א.מ.ת לשנת  (.004:( וחתן פרס רוטשילד למדעי החברה )תשנ"ד, 059:)תשמ"ז, 
 הוא יושב הראש שלה. 3995כיהן כחבר ועדת ההיגוי של היזמה למן היווסדה ומאז 

 

 יליישראלאשופרופ' משה 
חבר בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, המגמה לייעוץ חינוכי. תחומי המחקר -פרופסור

הסתגלות למערכות חדשות, חוסן -העיקריים שלו הם תכניות מניעה וחיסון, תהליכי הסתגלות ואי
 ועמידות בלחצים והתפתחות מיטבית.

 .009:, בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה חברתית מאוניברסיטת תל אביב
 

 ד"ר זהבית כהן
נלווית לתואר שני במחלקה לחינוך באוניברסיטת בר -ד"ר זהבית כהן היא חוקרת בטכניון, מרצה

אילן ומרצה במכללת לוינסקי לחינוך. הדוקטורט שלה עסק בפיתוח הכוונה עצמית פדגוגית אצל 
 פרחי הוראה בסביבה מתוקשבת נתמכת רפלקציה במוקדים שונים. 

 .::39שלישי בחינוך מאוניברסיטת בר אילן, בעלת תואר 
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 כהן פרופ' יונתן 
עמד פרופ' כהן  3990-::39חבר בבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית. בשנים -פרופסור

בראש החוג לחינוך , וכיום הוא עומד בראש בית הספר לחינוך. פרופ' כהן הוא חבר סגל בכיר 
גר תכנית עמיתי ירושלים של מכון מנדל וחבר סגל בכיר במכון במרכז מלטון לחינוך יהודי. הוא בו

מנדל למנהיגות. תחומי המחקר שלו הם פילוסופיה של חינוך בכלל ופילוסופיה של חינוך יהודי 
  בפרט, הרמנויטיקה וחינוך, תאוריות של תכניות לימודים.

 .:00:בעל תואר שלישי במחשבת ישראל וחינוך מהאוניברסיטה העברית, 
 .ולכל אחד" –חבר הוועדה "מערכת חינוך לכול 

 

 מיודוסרפרופ' דוד 
פרופסור מן המניין בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת תל אביב, מכהן כראש המרכז לחינוך 
מדעי וטכנולוגי של אוניברסיטת תל אביב ובעבר היה ראש החוג לחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי 
בבית הספר לחינוך. מחקרו עוסק בהיבטים קוגניטיביים ותהליכי למידה במפגש בין לומדים לבין 

התפתחות תפיסות, מיומנויות וחשיבה  –וגיה, ומתמקד בשני תחומים עיקריים0 האחד טכנול
תהליכי למידה משולבי טכנולוגיות עדכניות. כחלק  –טכנולוגית אצל ילדים צעירים, והשני 

מפעילותו המחקרית פרופ' מיודוסר שותף לפרויקטים המופעלים במוסדות חינוך במרכז 
שנים אחדות במחקרים בינלאומיים הנערכים בחסות האיחוד  ובפריפריה. כן הוא משתתף זה

 בנושא שילוב טכנולוגיות עדכניות בלמידה ובהוראה. IEA-וה OECD-האירופי, ה
 .ולכל אחד" –חבר הוועדה "מערכת חינוך לכול 

 

 פרופ' עפרה מייזלס, יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך
דיקן הפקולטה לחינוך באוניברסיטת היתה  39:3 – 3991בשנים  .פרופ' לפסיכולוגיה התפתחותית

חיפה ויו"ר הפורום של ראשי בתי הספר לחינוך באוניברסיטאות. תחום התמחותה הוא מחקר 
בנושא של יחסים בין הורים לילדים בעיקר בגיל ההתבגרות והבגרות הצעירה תוך התמקדות 

קביל היא חוקרת את המערכת המוטיבציונית בהקשר הישראלי של המעבר מהתבגרות לבגרות. במ
כפי שהיא באה לידי ביטוי בהקשרים שונים ובהם היחסים בין הורים לילדים,  CARINGשל טיפול 

מנהיגים למונהגים. בשני נושאים אלו פרסמה בין מטפלים למטופלים ובין מורים לתלמידים, בין 
רים ופרקים. בשנים האחרונות היא שני ספרים בעריכתה ועשרות רבות של מאמפרופ' מייזלס 

וארגנה  ,קשורים לממד הרוחני של ההתפתחות האנושיתהמתמקדת בחשיבה ומחקר בנושאים 
רביעי( הראשון עד הכנס המדבר את הכנסים האקדמיים הישראלים )-יחד עם ד"ר מריאנה רוח
 לחקר רוחניות עכשווית.

 

 מיקולינסרפרופ' מריו 
פרופסור מן המניין בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה ומשמש דיקן בית הספר 

הוכתר חתן פרס א.מ.ת בפסיכולוגיה, על תרומה ייחודית בחקר  3994. בשנת 3999מאז שנת 
עמד בראש המחלקה לפסיכולוגיה  008:-000:האישיות והפסיכולוגיה החברתית. בשנים 

היה דיקן המכללות האזוריות של אוניברסיטת בר  3991 -3994, ובשנים באוניברסיטת בר אילן
ביליג לחקר איכות חיי המשפחה והיה -שותף של מרכז פלג-אילן. פרופ' מיקולינסר הוא מייסד

 Journal of Social andהוא עורך את כתב העת  39:9. מאז 3991-3993מנהל המרכז בשנים 

Personal Relationships. 
 . 058:שלישי בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בר אילן,  בעל תואר

 ולכל אחד" –חבר הוועדה "מערכת חינוך לכול 
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 מנדלגב' רבקה 
מובילה היא "חצב" באלפי מנשה.  יבת הבינייםחט עשרה שנים את-שתיםרבקה מנדל מנהלת זה 

לבתי ספר המשמש דגם חיים של תקשורת והקשבה בתוך גבולות ברורים,  בבית הספר אורח
 ה,"אני מאמין" המתבטא בחייה המקצועיים ובסיפור האישי המיוחד של אחרים. על בסיס

, זמן ומקום להכרה בשונויות הלומדים החינוך האישי" כהזדמנות"תכנית את גב' מנדל אימצה 
 קבלתם.תוך חינוך לוהמורים ו

 בעלת תואר שני ביהדות זמננו ממכון שכטר.
 

 פארסמר מוהנא 
תושב הכפר חורפיש, כיום הממונה הארצי על החינוך הדרוזי והצ'רקסי במשרד החינוך. בעבר 
מילא תפקידים שונים במערכת החינוך0 מפקח מחוז הצפון, מנהל בית הספר התיכון הדרוזי 

בתי חורפיש ומורה למתמטיקה ומחשבים בכמה בקהילתי היסודי ה ת הספרלמדעים, מנהל בי
 ל.בגלי יסודיים-ספר על
 ימנהללנשיא המדינה  מטעםלמנהיגות חינוכית במכון מנדל, זכה בפרס החינוך  ת הספרבוגר בי

 חר בו עיתון דה מרקר לאחד ממאה ב 39:9בשנת  .פרס המצוינות על שם האלוף תמריבו תי ספרב
 על החברה הישראלית.האנשים המשפיעים 

 מאוניברסיטת חיפה.תואר ראשון במתמטיקה ובעל תואר שני במינהל חינוך 
 

 גב' יפה פס
. בעבר כיהנה כמנהלת גף פיתוח 3994מנהלת האגף לחינוך על יסודי במשרד החינוך מאז שנת 

פדגוגי באגף לחינוך על יסודי ושימשה כמפקחת כוללת בחינוך העל יסודי במחוז תל אביב. גב' פס 
תה מנחת הסטאז' ומרצה והייתוח מנהיגות במכללת "אחווה" הנחתה מנהלים ומורים במכון לפ

תה מנהלת בית ספר במערכת החינוך בסמינר הקיבוצים. בעברה היס להכשרת מנהלים רובק
 ומורה לביולוגיה. 

אילן ותואר שני במדעי הניהול -בעלת תואר ראשון בזואולוגיה וביוכימיה מאוניברסיטת בר
 מהפקולטה למינהל עסקים באוניברסיטת תל אביב. 

 

 שגיב-שייןד"ר חוה 
מנדל  מכוןחברת סגל בהיא מנהלת את תכנית מנדל לפיתוח מנהיגות חינוכית בצה"ל ו חוה שיין

תכניות לימודים. של למנהיגות. בעבר לימדה היסטוריה בבית ספר תיכון ועסקה במחקר ופיתוח 
את עבודת הדוקטור שלה על למידת היסטוריה בכיתת תיכון כתבה באוניברסיטה העברית 

אוניברסיטת סטנפורד. עבודתה המחקרית עוסקת בקשרים בין מבשיתוף עם קבוצת מחקר 
   .הוראה ללמידה ובין הקניית ידע אקדמי להבניית זהות

 

 שיפרד"ר ורדה 
 מיוחד בהיבטים של עוסקת במחקר על רשויות מקומיות  ב  .ירושליםליר ב-עמיתת מחקר, מכון ון

חקרה בעיקר את המגזר השלישי והחברה האזרחית בישראל, ד"ר שיפר  חינוך, הפרטה ורגולציה.
 . הזכות לחינוך בקהילות סגורותוכן את סוגיית 

מרכז מנדל למנהיגות  ולפני כן ייסדה וניהלה את  ,ישראל -עד לאחרונה כיהנה  כנשיאת קרן מנדל
ר שיפר לימדה בפקולטה לניהול ".  דמדענית ראשית בנציבות שירות המדינהכן כיהנה כ .בנגב

  חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל.גוריון בנגב וערכה את כתב העת האקדמי  באוניברסיטת בן
 .פילוסופיה מהאוניברסיטה העברית בירושליםשלישי בבעלת תואר 

 

 

 

 


