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 תקציר

-שונות מוגדר בספרות התיאורטית בשני אופנים: )א( שונּות בין התלמידים בהקשר חברתיהמושג 

)ב( שונות בהקשר למאפייני -כלכלי, כאשר המיקוד הוא בהבדלים על בסיס יכולות לימודיות; ו

הלומד, שמקורם בהבדלים אישיים כגון מגדר, תכונות אישיות, מוטיבציה ללמידה, העדפות כלפי 

 נויות למידה וחשיבה.למידה, מיומ

 שונות בחינוך משמעה שוני ביכולות התלמידים ובהישגיהם כלומר שילוב של שתי ההגדרות הללו. 

מתבטאת הן בהיבט דמוגרפי, כגון מגדר או מוצא והן בהיבט לימודי כגון שונות בין תלמידים 

מודלים חינוכיים מיטביים  בסקירה הנוכחית נבחנו הישגים לימודיים או סגנון למידה.

נותחו על . מודלים אלו בארץ ובעולם תלמידיםבין להתמודדות מערכתית או מקומית עם שונות 

מודלים בעלי תוצרים המתייחסות ליישום שעלו מהספרות ומשדה המחקר ופי מגוון קטגוריות, 

עם  היא להתמודדהמתוארים בסקירה זו המודלים מטרת . חיוביים שונים באופן מדיני או מחקרי

במגוון הן בתחום כללי והן בתחום מדעי, מתמטי או שפתי  יםקדתממוהם שונות תלמידים 

 מדינות ובשכבות גיל שונות.

הצורך בהתמודדות עם שונות הוא בעל חשיבות רבה, שכן הוא בעל השפעה עתידית בנוגע לטיפוח 

עתידיים במעגל העבודה. תלמידים לקראת השכלה גבוהה, בחירת מקצוע עתידי ולתפקידים 

אם ה ועולות שאלות מרכזיות: דיון באופן ההתמודדות עם שונות בין תלמידים מוצגבסקירה 

מסלולים בתי ספר או התאמת ידי -לצמצמו כגון עללשאוף שונות היא מצב חינוכי בעייתי שיש 

וק החינוך להיות ממוקדת בחיז האם על מערכת ?שייצרו אבחנה בין תלמידיםלימודיים 

קידום המטרות הלימודיות פרט בכיתה ובבית הספר, לצורך של כל היחודיים  המאפיינים

 ?והחינוכיות של כלל הכיתה

מודלים הנוקטים בגישות שונות להתמודדות עם שונות, באמצעות עידוד ותמיכה הסקירה מציגה 

 משיגים, באמצעות ניסוח סטנדרטים אחידים לכלל התלמידים שיאפשרו מתן-של התת

ובאמצעות תוכניות התערבות ספציפיות על בסיס משתני רקע מסוימים  הזדמנויות שוות ללמידה

 היוצרים שונות בין תלמידים.

התאמת המודלים השונים למערכת החינוך בארץ בהתאם המלצות ל מוצגות גםבסקירה 

 כלל התלמידים. שלהישגים הקידום ה לסייע במטרבלמאפייני השונות הקיימים כיום, 
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מה ידוע על מודלים חינוכיים מיטביים להתמודדות 

 מערכתית או מקומית עם שונות תלמידים?

 2103וד"ר זהבית כהן, טכניון פרופ. יהודית דורי  :החוקרות

 הקדמה .1

 אחד מהשינויים מתייחס רבים מתרחשים לאחרונה בישראל ובעולם.וכלכליים שינויים חברתיים 

שוויון בחינוך אינו נתפס  למתן משמעות חדשה למושג השוויון בחברה ככלל ובחינוך כפרט.

 מהשולייםקבוצות  ניעות חברתית, כדוגמת קידוםכחברתי אלא כשוויון הזדמנויות, המאפשר 

שונות בין תלמידים, כגון שונות המערכת החינוכית נדרשת להתמודד עם  לעבר המרכז החברתי.

מתפתחות, שכן מפותחות וגם במדינות הקיימת גם במדינות  ודתית אתניתת, מגזרי ,מגדרית

  .31-לאומית החל מהמחצית השנייה של המאה ה-עלייה מתמדת בהגירה ביןקיימת 

מודלים חינוכיים מיטביים להתמודדות מערכתית או מקומית עם שונות  בסקירה הנוכחית נבחן

 עולם.בארץ וב תלמידיםבין 

 מתודולוגית החיפוש בסקירה זו  1.1

 מיפוי המודלים לצורך הסקירה כלל חיפוש מידע שענה על הקריטריונים הבאים:

 היקף .א

 כולל מודל חינוכי/פדגוגי. .0

 מתייחס באופן מפורש לשונות/הטרוגניות בין תלמידים. .3

 מציג תוצרים חיוביים של המודל. .2

 מבוסס סקירה מחקרית ]עדיף[. .3

 .]עדיף[ מבוסס מחקר אמפירי .5

 נדרש על ידי הוועדה בסבב שני. .1

 זמן ומקום .ב

 .(3111)מלבד בגרות  3112החל משנת מודל שיושם  .0

 .הטרוגנית שאוכלוסייתן יושם במדינות .3

 .לימוד וסוגי לימוד אפשרויות של רחב במגוון תומכת מערכת החינוך יושם במדינות בהן .2

 :במאגרים הבאיםנערך מידע האחזור  .ג

1. Best Evidence Encyclopedia 

2.  Google Scholar  

3. EPPI-Centre 

4.  APA PsycNET 

5. SpringerLink 

6. Sage Journals Online 

7. NRC Library 
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8. The Educational Research Information Clearinghouse (ERIC) 

9. PsychINFO 

 :כללה את ההגדרות הבאות אסטרטגית החיפוש .ד

AND ("Since 2003") 

AND ("England" OR 

"Canada" OR 

"Finland" OR 

"USA" OR 

"Netherlands" 

"pedagogic model" OR "heterogeneity" OR 

"heterogeneous classes" OR 

"diversity" OR 

"educational model") 

("educational system" OR 

"ethnic" OR 

"gifted" OR 

"learning disability" OR 

"individualism" OR 

לאחר בקשת הועדה, נערך חיפוש נוסף עם מילות הקוד הקודמות ומילות הקוד הבאות: 

'preschoolers' ,'language' ,'math'.  

 קטגוריות לניתוח מודלים שעסקו בשונות בין תלמידים  1.2

לאחר בחירת המודלים לסקירה זו בוצע ניתוח תוכן ראשוני להעלאת קטגוריות למיון המודלים 

 – grounded theory (Glaser & Strauss, 1967)לפי קטגוריות שהופיעו בספרות ולפי גישת 

המודלים ינותחו על פי קטגוריות העולות משדה המחקר. לאחר בחירת קטגוריות אלו הוחלט כי 

 :0טבלה המפורטות ב ריותקטגוהמגוון 

 באמצעות התייחסות להתמודדות עם שונות תלמידים הן באופן מערכתי  - היקף המודל

מבחינת טווח זמן או פריסת הפעלת  מצומצםהוהן באופן מקומי מערכתיים -גורמים מרכזיים

 .המודל

 ידי קובעי המדיניות -התייחסות למודלים שיושמו באופן מדיני על - ביסוס המודל ויישומו

 והאקדמיה או באופן מחקרי התערבותי.

 התייחסות למודלים המציגים מודל של שונות כללי ללא התייחסות ספציפית  - תכני המודל

 לתחום תוכן וכן למודלים של שונות בתחום המדעי, המתמטי או השפתי.

 תייחסות להיבטים קוגניטיביים, חברתיים ו/או אפקטיביים.ה - תוצר חיובי של המודל 

 או הטרוגניתבעלות חברה התייחסות למדינות  -המדינה בה יושם המודל או נערך המחקר 

 .הומוגנית

 חט"ב , יסודיהגיל הרך, התייחסות למגוון רחב של גילאי תלמידים:  - התלמידים גיל שכבת

 .ותיכון
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 התייחסות לשונות בין תלמידים על בסיס משתנים  - מאפייני השונות בהיבט דמוגרפי

 .אקונומי ועוד-, מצב סוציום, כגון מוצא אתניידמוגרפי

 התייחסות לשונות בין תלמידים על בסיס משתנים בהיבט  - מאפייני השונות בהיבט הלימודי

 הלימודי, כגון הישגים.

לטבלה זו ויהווה מיפוי של בתחילת כל נושא או תת נושא יובא ייצוג המודל המתואר בהתייחס 

 המודל בהתייחס למכלול הסקירה.

  ומרכיביהןשנבחרו  קטגוריותהבסקירה זו על פי החינוכיים המיטביים . מיון המודלים 0טבלה 

 מרכיביםה  הקטגוריה

    מקומי מערכתי היקף המודל

 המודל ביסוס
 ויישומו

    מחקרי מדיני

  שפה מתמטיקה מדעיים כלליים תכני המודל

תוצר חיובי של 
 המודל

ידע ומיומנויות 
 לימודיות

מיומנויות 
 חברתיות

 /עניין
 מוטיבציה

 עמדות
תפיסת 
 העצמי

יושם המדינה בה 
המודל או בה 
 נערך המחקר

  ישראל אוסטרליה פינלנד קנדה ארה"ב

      צרפת

שכבת גיל 
 התלמידים

 גיל הרךה

 

 יסודי

 

 תיכון חט"ב

 
 

 מאפייני השונות
 בהיבט דמוגרפי

 מוצא אתני דת ושפה מגזר מגדר
-סוציומצב 

 אקונומי

     השכלת הורים

 מאפייני השונות
 בהיבט הלימודי

 בית ספרי-לימודי הישגים-לימודי
סגנון 
 למידה

-חינוכי
 התפתחותי

 -טכנולוגי
 דיגיטאלי

 

 והבעיתיות בישראל בין תלמידיםשונות  .2

. בספרות בהבנת מושג השונות מקורה בהבדלים ביולוגיים של הטבע האנושי המוצאנקודת 

חשוב לציין, כבר בתחילתה של  מתוארים גורמים רבים לשונות בין תלמידים ואנו נציינם כאן.

 לשונות התיחסות תוך ואחת העשרים למאה תלמידים חינוך של הרטוריקה כיסקירה זו, 

 הלאומית ברמה רבים מחנכים הביאהות תלמידים שונות והפערים בין ובתוך קבוצ בביצועיהם

להשתמש בשיטות הוראה שונות, כך שנוצר מצב שדווקא בקרב תלמידים בעלי  והבינלאומית

אקונומי נמוך, ישנה חזרה -הישגים נמוכים עד ממוצעים ו/או בקרב תלמידים במצב סוציו

עלי הישגים גבוהים ו/או במצב לשיטות ההוראה וההערכה המסורתיות, בעוד שבקרב תלמידים ב

 ,US Department of Education) אקונומי גבוה, ישנו שימוש בשיטות הוראה אינטרקטיביות-סוציו

2001; Australian Government Department of Education , Science and Training, 2006 .)

 ומצטיינים ביחס למתקשיםכתוצאה מכך, רק הורחבו הפערים בביצועי התלמידים הטובים 

(Camburn & Han, 2011; Diamond, 2012; Linchevski & Kutscher, 1998).  אנו נביא מודלים

מגוונים המציעים ואף מוכיחים )בחלקם( כי ניתן להתייחס לשונות הן בהוראה והן בהערכה 

 .הקיימים פעריםה את ולצמצם
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 . היבטים מגוונים של שונות בין תלמידים2.1

, מגדר, מוצא כגוןהלומד ויכולה לנבוע מהבדלים אישיים  מאפיינימתבטאת בשונות בין תלמידים 

שונות מיוחסת גם לזהות העצמית והחברתית כתוצאה מהתרבות עם זאת, ומוגבלות )ליקוי(. 

, שייכות לרוב למול מיעוט(כגון ) והחברה אליה שייכים, ועל כן מקורה גם בהבדלים על רקע אתני

עירוני למול התישבותי כגון ) מיקום גיאוגרפי, חברתי(-חסך כלכליכגון ) סוציואקונומי צבמ, דת

מעבר להגדרת השונות , כמו כן. )ליקוי למידה וכדומה( התפתחותי-וכן על רקע חינוכיאו פריפריה( 

 בקרבנוצרים על בסיס משתנים דמוגרפים, השונות מתייחסת גם להבדלים סוביקטיביים ש

, סגנונות למידה, ( ללמידהמוטיבציה) ענייןמקורם בבעקבות תהליך הלמידה ועל כן תלמידים 

אפיסטמולוגיה ותפיסות ת, , רגישויו(העדפות) וויות אנושיות, נטיותחמיומנויות למידה וחשיבה, 

 US Department of) עולם שונות. משתנים אלו יוצרים שונות מגוונת ומורכבת יותר בין תלמידים

Education, 2001; Australian Government Department of Education, Science and Training, 

 .(1993משרד החינוך, התרבות והספורט, ; 2006

 . הבעיתיות והמורכבות בהתמודדות עם שונות תלמידים במערכת החינוך בישראל 2.2

החלה בשנות  ישראלמערכת החינוכית בב נושא ההטרוגניותלהתמודדות עם התייחסות ראשונית 

. בשנים אלו בעקבות פערים שנמצאו בהישגים בין תלמידים על בסיס כלכלי, חברתי ועדתי 11-ה

, לתפיסה של שוויון הזדמנויות נוצר צורך לשנות את התפיסה הקיימת של מתן חינוך שווה לכולם

מטרת  .71-בשנות ה הביניים-והקמתן של חטיבותיישום הרפורמה בחינוך מהלך שהוביל ל

לשפר את איכות ההוראה ואת הישגי הלומדים תוך מענה למדיניות האינטגרציה הרפורמה הייתה 

כלכלית, כגון 'עדות המזרח' -יצירת מפגש בין תלמידים בעלי שונות חברתיתהחברתית באמצעות 

 ותהכית של גרם להיווצרותן. מפגש זה 'מבוססים' לעומת 'טעוני טיפוחמול 'עדות המערב' או '

 (. 3בטבלה המודל )ראה מיפוי ( 0989; קשתי ועמיתיו, 0991)יוסיפון,  תוהטרוגניה

 על פי הקטגוריות ומרכיביהן 71 -בשנות ה. מיפוי המודל החינוכי של האינטגרציה בישראל 3טבלה 

 מרכיביםה הקטגוריה

   ערכתימ היקף המודל

   מדיני מוויישו המודל ביסוס

   כללי תכני המודל

 חיובי של המודלתוצר 
ידע ומיומנויות 

 לימודיות
מיומנויות 
 חברתיות

 /מוטיבציהעניין

יושם המודל או המדינה בה 
 נערך המחקר

 ישראל
 

 

  שכבת גיל התלמידים
 תיכון חט"ב

 

בהיבט  מאפייני השונות
 דמוגרפי

 מוצא אתני
-סוציומצב 

  אקונומי

בהיבט  מאפייני השונות
 הלימודי

 -לימודי

 הישגים

בית  -לימודי

 ספרי
 

 

שנות לימוד, במעבר לתיכון והרחבת מספר  שמונהההנחה הייתה שביטול מבחני המיון לאחר 

הישגי לכל ותעניק זמן נוסף להעלאת חינם יסודי -שנות הלימוד בתיכון תאפשר חינוך על

 ,Guri-Rozenblit 0997קשתי,  ;0989, קשתי, מנור, יוסיפון וחניק; 0991יוסיפון, התלמידים )

1989; Zuzovsky, 2000). הציגה בפני ציבור המורים והמפקחים שני מערכת החינוך  ובשנים אל

 הדרבנמן הצד האחר,  אך הטרוגניות, אינטגרציה ושוויון הזדמנויות,דגל המן הצד האחד, דגלים: 
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ספר -בתיהקמתם של וומצוינות באמצעות הסללה במגוון ערוצים: בניית הקבצות הישגיות ל

שמבדלים את  -תהליך שהחל בחינוך הממ"ד והמשיך לאחר מכן בחינוך המכללתי -ייחודיים

במדעים, ביה"ס לאומנויות, דמוקרטי,  "עכגון: חמדהתלמידים לקבוצות הומוגניות, 

-של הקמת בתי ספר ייחודיים אלו נובע מההיבט הכלכליהחיסרון  .ועוד , פתוחאנטרופוסופי

אקונומי גבוה, -השוויוניות שנוצרת בין תלמידים להורים במעמד סוציו-יחברתי של הקמתם וא

אקונומי נמוך, שאינם -היכולים לממן את שכר הלימוד הגבוה, לבין תלמידים ממעמד סוציו

 יכולים לממן אפילו חוגי העשרה המוצעים בבתי ספר ממלכתיים.

בין תלמידים שמקורה גם והתייחסה לשונות הורחבה הטרוגניות הגדרת המושג  91-בשנות ה

כל כיתה כך שבעצם יכולת למידה, סגנון למידה, עניין ועוד, בין הלומדים:  הבדלים האישייםב

ריץ',  ;0989 ,קשתי ועמיתיו; 0993; גלובמן והריסון, 0993ברינקר ועמיתיו, )כיתה הטרוגנית היא 

לשונות  ועל כן ד ומיוחדיכל אחד יח – כנובעים ממציאות טבעית הוצגוחלק מממדי השוני  (.0991

מאפשר חשיפה  השילוב בין תלמידים שוניםבין תלמידים תרומה מבחינה חינוכית והומנית. 

כלכלית -ניעות חברתיתלבמידה מסוימת תורם ושונים רקע ויכולות בעלי דים יתלמוהיכרות עם 

 .(2)ראה מיפוי המודל בטבלה  בהמשך הדרך

 על פי הקטגוריות ומרכיביהן 91-החינוכיים של האינטגרציה בישראל בשנות ה. מיפוי המודלים 2טבלה 

 מרכיביםה הקטגוריה

   מערכתי היקף המודל

   מדיני מוהמודל ויישו ביסוס

   כלליים תכני המודל

 תוצר חיובי של המודל
ידע ומיומנויות 

 לימודיות
מיומנויות 
 חברתיות

 עניין/מוטיבציה

יושם המודל או המדינה בה 
 נערך המחקר

 ישראל
 

 

 שכבת גיל התלמידים
 יסודי
 

 תיכון חט"ב
 

בהיבט  מאפייני השונות
 דמוגרפי

 מוצא אתני
-סוציומצב 

  אקונומי

בהיבט  מאפייני השונות
 הלימודי

לימודי 

 )הישגים(
 סגנון למידה

-חינוכי

 התפתחותי

 

הוראה מותאמת  הפרונטלית, כגוןלהוראה  פותחו שיטות הוראה חלופיות 91-וה 81-בשנות ה

בשיטות הדגש  ועוד. , הוראה לפי סגנונות למידהשיתופית בזוגות או בקבוצותלמידה , 2אישית

לימודים ות תוכניפותחו  ,לפיכך. על תהליך הלמידה ולא רק על תוצר הלמידהגם הוא הוראה אלה 

 ,כלי הערכה מגווניםולכל התלמידים, אלא כוללת מבחר של תכני לימוד  ותאחיד שאינן

, שימת דגש על מיומנויות . מגוון התכניםמאפשרים ייצוג ליכולות מגוונות של תלמידיםה

מענה לשונות בין התלמידים בתוך כל מתן  מאפשרים הערכה חלופיים וכלי לימודיות מגוונות

בתפיסה שיטות ההוראה וההערכה השונות נבדלות זו מזו  (.Dori, 2003)ותחום לימודי כיתה 

של יצירת תרומה מאמונה ב האידיאולוגית של יוזמיהן. חלק משיטות ההוראה המגוונות נובעות

הטרוגניות מבחינה לימודית וחברתית, על ידי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים  כיתות

פרט של כל היחודיים והיכולות  תועלת מהמאפייניםהפקת . שילוב שכזה מאפשר בכיתות רגילות

, לא נחשבו בין קובעי את היחס לתלמידים מתקשים. חלקם תהשינתפיסה חדשה זו אף בכיתה. 

                                                           
2
באופן מערכתי 0975לדוגמא פרויקט ניל"י )ניסוי למידה יחידנית( בראשותה של אסתר חכם שיושם החל משנת  

ספרית לצורך שינוי המערכת החינוכית )ראה חן, חכם, בריקנר, גרין -פיתוח המערכת הארגונית הבית -בארץ, בבסיסו
 (.0983ולימור, 
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בעלי פוטנציאל בינוני ואף גבוה שאינו בא לידי כת, אלא ות למידה מוגבלובעלי יכולהמדיניות כ

הספר אינה מתאימה להם. כלומר, חלק מן -ביטוי מפני ששיטת ההוראה האחידה הקיימת בבית

של  םבלימודים נזקף לחובתן של דרכי ההוראה, ולא לחולשתשל תלמידים אלו  הכישלון

מכאן, הדרך להתמודד עם תלמידים מתקשים שהוצעה על ידי המנחים האקדמיים  .התלמידים

פי רמת -ולא רק על פי סגנונות שונים של למידה-להכין חומרי לימוד עלוקובעי המדיניות היתה 

 של התלמיד בלבד.קושי המתייחסת לרמת היכולת 

 ספר-במאה שבעים ושמונה בתינעשה ניסיון להפעלת תוכניות התערבות  91-בתחילת שנות ה

)רובם בשלבי פיתוח והפעלה  בישראל, חלקן הגדול בתמיכה ישירה או עקיפה של משרד החינוך

חלק מהתוכניות נוצרו כמענה לשונות תלמידים על רקע האינטגרציה במערכת החינוך.  .ניסיונית(

פי ההנחה שרווחה בשנים -על ,הבדלים אישייםחלקן נועד לתת מענה לשונות תלמידים על בסיס 

אלו. חלק אחר של תוכניות אלו בא לתת מענה לצורך בהעלאת ההישגים בקרב כיתות הומוגניות 

 (.01-32: עמ' 0990 וספרן, כפיר, רש, אדלרים בפריפריה )חלשות, כגון תלמיד

והערכה  גרסה כי שיטות הוראהאמצה את התפיסה ההטרוגנית והמערכת החינוכית אם כן, 

, כמו גם יסייעו לזהות המטרות הלימודיות והחינוכיות של כלל הכיתהמגוונות יקדמו את 

)דורי  בכתבולמשל יכולת אמנותית או כושר ביטוי מילולי בעל פה  ,יחודיותמיומנויות ולהעריך 

שטענו כי היו  במקביל החלו להשמע קולות המסתייגים מהתפיסה ההטרוגנית. .(3118וזוהר, 

, התלמידים החלשיםמכוונת למכנה המשותף הנמוך ובפועל מקדמת בעיקר את כיתה הטרוגנית 

חלופיות מותאמות הוראה והערכה שיטות ענו כי ט אחרים .תוך הזנחת בעלי היכולת הגבוהה

, תוך הזנחת גבוהההלהשכלה גם כך ימשיכו אשר  אל התלמידים המצטיינים,דווקא מכוונות ו

 .(Eilam & Finegold, 1992; Linchevski & Kutscher, 1998; 1988דר ורש, ) התלמידים החלשים

הן  בעלות שונות גבוהה,שהתקשו מאד ללמד כתות גדולות  ,בנוסף, עלו התנגדויות גם מצד מורים

מגוון של למרות שהמורים הכירו כי  נמצאבאופן מעשי  בהיבט לימודי והן בהיבט התנהגותי.

לכן . גדוליםרק כשלא נדרש מהם להשקיע זמן ומאמץ  ןהם השתמשו בה ,חלופיות שיטות הוראה

 (.1996ריץ', ; 0991חן, כפיר ואדי, מסורתיות )הוראה בעיקר בשיטות נהגו להשתמש 

 שונות תלמידים במערכת החינוך בהתמודדות עםבעיתיות ומורכבות קיימת עד כה ראינו כי 

בשני העשורים מאז פרויקט "בגרות אלפיים" )עליו נרחיב בהמשך( למיטב ידיעתנו, . בישראל

כמענה  ,בהיבט של כלל המקצועות לימודים לפיתוח תוכניותלא נעשה ניסיון נוסף  האחרונים

כגון עכשוויים לאומיים -, למרות שמבחנים ביןלהתמודדות עם בעיית השונות בישראלישיר 

TIMSS ו- PIRLS ( ,3103ראמ"ה ;Mullis, Martin, Foy & Arora, 2012; Martin, Mullis, Foy & 

Stanco, 2012; Mullis, Martin, Foy & Drucker, 2012) כך כי קיימת שונות בין  מצביעים על

מתמטיקה,  -תלמידים בישראל שיש לה השלכות על הישגי הלומדים בפרט במקצועות הליבה

 אקונומי, מגדרי ולימודי.-מדעים וקריאה, ומקורה בארבעה היבטים מרכזיים: מגזרי, מצב סוציו

 -3100בשנת  ( בהישגי שני המגזרים,3111/7-, למרות עלייה בשנים האחרונות )ממגזריעל בסיס 

מהישגי דוברי גבוהים  (ממוצע המדינות המשתתפות)גבוהים מ הישגי דוברי העבריתעדיין 

( במתמטיקה, מדעים וקריאה. הפער גדול יותר ממוצע המדינות המשתתפותהערבית )קרובים ל

בקריאה, שכן בעוד שדוברי העברית מדורגים גבוה מאוד במדרג המדינות המשתתפות )תואמים 

התלמידים בפינלנד(, דוברי הערבית מדורגים אף נמוך מממוצע המדינות המשתתפות; על להישגי 
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כלכלי התקדמה -משלוש שכבות הרקע החברתיכל אחת , למרות שאקונומי-מצב סוציובסיס 

מבתי ספר דוברי תלמידים פער גדול מאד בהישגים בין בהישגים בשנים האחרונות, עדיין נמצא 

עלייה גדולה הן בהישגי הבנים , קיימת מגדריך; על בסיס כלכלי גבוה לנמו-חברתי מרקעעברית 

בקרב דוברי העברית בשנים האחרונות, כאשר בעוד במתמטיקה ובמדעים והן בהישגי הבנות 

והפער אף גדל בשנים בקרב דוברי הערבית הישגי הבנות טובים יותר , הישגי הבנות והבנים דומים

התלמידים  5%של  פער בין סף ההישגיםנמצא  3100, בשנת לימודיעל בסיס האחרונות; ולבסוף, 

החלשים ביותר בישראל גדול יחסית למדינות עם ממוצע  5%הטובים ביותר לבין סף ההישגים של 

  .3100-ל 3111זילנד, כאשר הפער בקריאה גדל בין השנים -, כגון פינלנד, ארה"ב וניוהישגים דומה

בהתמודדות עם מורכבות הו הבעייתיותודלים להתמודדות עם שונות, כפי שנראה בסקירת המ

 מבחינת  ותת שעולוהמרכזי ותהשאל קיימת גם במדינות שונות בעולם. שונות בין תלמידים

 ן:ההתמודדות עם נושא השונות אופן ה

בתי ספר או התאמת ידי -לצמצמו כגון עללשאוף שונות היא מצב חינוכי בעייתי שיש האם  .0

 ?שייצרו אבחנה בין תלמידיםמסלולים לימודיים 

 פרט בכיתהשל כל היחודיים  המאפייניםהחינוך להיות ממוקדת בחיזוק  האם על מערכת. 3

 ?קידום המטרות הלימודיות והחינוכיות של כלל הכיתהלצורך  ,ובבית הספר

 ומדדי הצלחתם מודלים להתמודדות עם שונות .3

ות תלמידים על רקע משתנים שונים. חלקם להתמודדות עם שונבסקירה להלן יוצגו מודלים 

, לימודיאקונומי. חלקם בהיבט -אתני ומצב סוציו בהיבט דמוגרפי, כגון מגדר, מגזר ושפה, דת,

דיגיטאלי -שילוב טכנולוגיו התפתחותי-חינוכימאפיני בית הספר, סגנון למידה, , כגון הישגים

עם נושא השונות הן דינות ששמו להם למטרה להתמודד . המודלים בסקירה זו נבחרו ממבהוראה

מערכתיים מודלים  בחמישה תתמקדמ נוכחיתהסקירה הבאופן מערכתי והן באופן מקומי. 

 ,ארה"במתמקדת סקירה זו הן:  בהן. הארצות ובעולם שיושמו בארץ ,מקומיים מודלים ובארבעה

 .וישראל , אוסטרליהפינלנד, קנדה

 

 להתמודדות עם שונות ים. מודלים מערכתי3.1

מודל של ומודל של שונות על רקע הישגים לימודיים מודלים מערכתיים:  ארבעהבסעיף זה נסקור 

 יםמודלשני וסטנדרטים לאומיים בארה"ב  , שניהם מתבססים עלשונות על רקע לימודי מדעים

בכלל , האחד בתחום תוכן מדעי ומשנהו מגדרימגזרי ושל שונות על רקע  ישראלשיושמו ב

 .התחומים

 לאומיים בארה"ב סטנדרטים - יםלימודיהישגים מודל של שונות על רקע . 3.1.1

-מצב סוציואתני, מוצא מקורה בשלושה היבטים מרכזיים:  -שונות בין תלמידים בארה"ב

אקונומי ושפה, כאשר כל אחד מהיבטים אלו בעל השלכה על פערים בהישגי התלמידים. תלמידים 

אמריקני )"שחורים"( וממוצא לטיני/היספני )"חומים"( נוטים להשיג ציונים -ממוצא אפרו

-אירופאי א( לעומת תלמידים ממוצstandardized exams) סטנדרטיים במבחניםנמוכים יותר 

אקונומי נמוך נוטים להשיג ציונים נמוכים יותר -אמריקאי )"לבנים"(; תלמידים ממצב סוציו

אקונומי גבוה; ותלמידים ששפת האם שלהם היא -במבחנים אלו לעומת תלמידים ממצב סוציו

-Ladsonלא אנגלית מתמודדים בקושי רב יותר עם הלימודים לעומת דוברי אנגלית כשפת אם )
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Billings, 2006.)  3יתר על כן, דו"ח של
ACT (ACT, 2012 מראה שלא קיים רק פער בציונים בין )

אמריקני ולטיני/היספני, -אמריקאי לעומת תלמידים ממוצא אפרו-תלמידים ממוצא אירופאי

 אלא שהפער אף גדל בשנות התיכון.

שמתייחס, בין  No Child Left Behind (NCLB) -חוק הבארה"ב , נכנס לתוקפו 3110במהלך שנת 

של אוכלוסיות מוחלשות. החוק שם דגש רב על מתן הזדמנויות רבות יותר לילדים מרקע השאר, ל

הספר -קריאה, בעיקר בקרב ילדים צעירים, שיפור איכות המורים והבטחה שכל הילדים בבתי

, NLCB(. מאז חקיקת חוק U.S. Department of Education, 2002באמריקה ילמדו אנגלית )

-ג'ורג' בוש והן על - ידי נשיא ארה"ב לשעבר-המטרה החינוכית הראשונה במעלה, שנתמכה הן על

הייתה לצמצם פערים בהישגים בקרב מיעוטים אתניים ובקרב  ,ברק אובמה - ידי הנשיא הנוכחי

. כיום, הנשיא אובמה אפשר בחלק מהמדינות גמישות בהתייחס תלמידים מעוטי יכולת כלכלית

, אבל עדיין המטרה של קידום אוכלוסיות חלשות נשארה בעינה. ועל כן, תלמידים NCLB-לחוק ה

ידי -ידי המדינה הספציפית ולא על-עדיין יצטרכו להיבחן בכל שנה אך הבחינה תעשה על

סטנדרטים פדרליים. כמו כן, כל מדינה תקבל גמישות בהתייחס להחלטה איך להתמודד עם 

 (.3כמתואר בטבלה המודל )ראה מיפוי . תלמידים בעלי הישגים נמוכים

אקונומי נמוך -במקביל למאמץ זה, עולה השאלה האם צמצום הפערים של תלמידים ממצב סוציו

-פוגע בתשומת הלב ובהשקעה של המערכת בתלמידים הטובים והמחוננים. הנגזרת הכלכלית

להשקיע בפיתוח יכולת הקריאה והחשבון חברתית הרחבה של שאלה זו היא האם נכון למדינה 

מדעים,   –STEMמקצועות טיפוח תלמידים המצטיינים בבעל חשבון השקעה באוכלוסיה הכללית 

 אקונומי גבוה.-ולעיתים מאופיינים גם במצב סוציו ומתמטיקה ים, הנדסיםטכנולוגי

 הקטגוריות ומרכיביהן. מיפוי המודל של שונות בארה"ב על רקע הישגים לימודיים על פי 3טבלה 

 מרכיביםה  הקטגוריה

   מערכתי היקף המודל

   מדיני מוהמודל ויישו ביסוס

   כלליים תכני המודל

 תוצר חיובי של המודל
ידע ומיומנויות 

 לימודיות
  

יושם המודל או המדינה בה 
 נערך המחקר

 ארה"ב
  

 שכבת גיל התלמידים
 יסודי
 

 תיכון חט"ב
 

בהיבט  מאפייני השונות
 דמוגרפי

 מוצא אתני
-סוציומצב 

 אקונומי
 

בהיבט  מאפייני השונות
 הלימודי

 -לימודי

 הישגים
  

 

 

מכל מערכת החינוך בארה"ב לא מספקת די כלים להצלחה והצטיינות לתלמידיה הסברה היא כי 

צרכים  ולכן בעלי, אקונומיים-, שהם בעלי מגוון של מוצאים אתניים וסוציורמות ההישגים

קמבורן והאן ידי -( שנעשה עלMeta-analysisעל )-במחקר ניתוח לדוגמא,. אחד מרעהוהנבדלים 

(Camburn & Han, 2011)  אקונומי נמוך -מחקרים, נמצא כי תלמידים ממצב סוציו 033ובחן

נמצאו בסבירות נמוכה לקבל הוראה אותנטית שמערבת יישום ידע ומיומנויות, כגון מיומנויות 

                                                           
3
ארגון ללא מטרות רווח שמבצע מחקרים לצורך סיוע לקובעי מדיניות, אנשי מקצוע וחוקרים במגוון  

 נושאי חינוך וכוח עבודה.
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. עובדה זו באה לידי ביטוי בתוצאות הנמוכות במבחני קוגניטיביות ומיומנויות פתרון בעיות-מטה

 של תלמידי ארה"ב )בכל הרמות( לעומת תלמידים אחרים בעולם.PISA (OECD, 2011 ) - פיזה

מספר בעיות. אחת מהן מתייחסת לכך שתלמידים  מעוררתאקונומי -שונות על רקע אתני וסוציו

לימודים של  נמוכותלהישאר ברמות ופחות נוטים להשיג  ,אקונומי נמוך בכל גיל-ממצב סוציו

(Wyner, Bridgeland, & Diiulio, 2009 .)ם בהשקעות בבתי פערילפערים אלה  בין מתאם נמצא

מורים ומנהלים מעולים במימון נמוך יותר, מיעוט  כגון 'שחורים' ל'לבנים'( תלמידיםהספר )בין 

. עם זאת, כאשר אותם (Reeves, 2012 Lee &) דרישות לימודיות נמוכות יותרכפועל יוצא, ו

מרקע הם מגיעים להישגים דומים לאלו של תלמידים  טובה,חינוך מערכת תלמידים נמצאים ב

להעלות באופן משמעותי  השונות הוא על כן, מענה אפשרי לצמצום. אקונומי גבוה-אתני וסוציו

אקונומי נמוך. הוכחה לכך -הספר בעלי הביצועים הטובים לתלמידים ממצב סוציו-את מספר בתי

 ו, שהרא(Freeman, Machin & Viarengo, 2010) של ריצ'רד פרימן ועמיתיו םנמצאה במחקר

בעלות פערים נמוכים מדינות הן  ,היו טובים יותר TIMMSמבחן במדינות שהביצועים שלהן כי 

 Barber וחבריו McKinsey. דו"ח של , בפרטפי משתנים דמוגרפים שונים-עלבהישגים בכלל ויותר 

& Mourshed, 2007) )בהן יש את מערכות החינוך מדינות ב מציג ממצאים תומכים ומראה כי

 מביא ,מדיםוהלעל בסיס הישגי  -הלימודית שונותהצמצום  ,כמו סינגפור ופינלנדהטובות ביותר 

 במדינה. שיפור ביצועים כוללל

הצליחו מחנכים רבים בארה"ב שנים האחרונות הבעשרים  ,באשר לשונות על רקע רמה לימודית

בקצב שונה באותה הכיתה. עם זאת, הקושי  ,למצוא דרכים ללמד תלמידים בעלי יכולות שונות

בתחילת ככל שגיל הילדים עולה. מחקר שבוצע  ,גובר לכךשיטות הוראה המתאימות בבשימוש 

תיאר את מדיניות ההסללה שמקבצת תלמידים בחטיבת ( Loveless, 2009)שנות האלפיים 

הביניים לכיתות שונות על בסיס הישגים קודמים. המחקר התמקד במסצ'וסטס שהיא 'מובילת 

. אחת ממטרות המחקר הייתה 0990-3119הרפורמה' ועל השינויים שהתרחשו בה בין השנים 

ספר שאין בהם הסללה מצליחים להפיק -ספר שיש בהם הסללה לעומת בתי-לבחון האם בתי

הראה שתלמידים בעלי ביצועים טובים סובלים אחוזים דומים של תלמידים מצטיינים. המחקר 

מודית בעלי רמה ליבעוד שלא נמצא מידע המוכיח שקיבוץ תלמידים  ,מהניסיון לצמצום הפערים

לדוגמא, למרות ההנחה שתלמידים ברמת משפר את איכות החינוך של תלמידים מתקשים. שונה, 

הישגים גבוהה ימשיכו להצליח ללא התערבות חינוכית נוספת, קיים קיפאון בביצועים של 

דרכים אחרות למתן תשומת לב מציאת , יש צורך בלפיכךהתלמידים המתקדמים ביותר בארה"ב. 

 לא התמקדות ספציפית בתלמידים חלשים או חזקים.לכל תלמיד, ל

 כי לקביעת נטען( (Education Next Epstein, Pianko, Schnur, & Wyner, 2011 בסקירה של

בהתייחס  ., יש תפקיד חשוב במענה לכךהעלאת הסטנדרטים של תוכן הלימוד והכלים להערכתולו

בנושאי ספר תיכון להציע שיעורים בהם מעודדים לימודים -לכל בית יש לאפשר לתוכן הלימוד

Advanced Placement- 4 רמה גבוהה מאד )בליבה 
(AP.  ,מדינות  לחייבהם ממליצים כמו כן

 ,אקונומיות-מכל הקבוצות האתניות והסוציו, המתאימיםבגילאים תלמידים  להכיןמחוזות ו

 נמצאהלאחרונה . המהווים כרטיס כניסה לאוניברסיטאות היוקרתיות AP מבחנילהצליח ב

. סטנדרטים מדינות 35ידי -על Common Core-הסטנדרטים של התקדמות משמעותית באימוץ 

                                                           
4
 .בבריטניה Aבארה"ב דומה לחמש יחידות לימוד בישראל או לרמת  APרמת  
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שונות שהיו ייחודיים לאותה מדינה, מאפשרים מדינות  ם קודמים של, בניגוד לסטנדרטיאלה

כלים ומדיניות, כגון: פיתוח חומרי לימוד ופיתוח ויישום שיתוף פעולה בין מדינות במגוון רחב של 

ידי מורים, מנהלים ומפקחים והחל -שיטות הערכה נרחבות משותפות. סטנדרטים אלו פותחו על

מגדירים , כל מדינה יכלה להחליט באופן עצמאי האם לאמץ את סטנדרטים אלו, ה3101משנת 

מתייחסים לתחומי מפתח ה מהלך לימודיהם,ב את הידע והמיומנויות שתלמידים צריכים לרכוש

סטנדרטים  , שימוש במדיה ובטכנולוגיה ומתמטיקה.קריאה, כתיבה, דיבור והקשבה, שפה של

אלו אינם מונעים רמות שונות של הישגים בקרב תלמידים, אבל הם מבטיחים חשיפה עקבית 

שנות לימוד, הם יוכלו  03 , כך שעם סיוםדרך תוכנית הלימודיםיותר לחומרים ולניסיונות למידה 

להצליח ברמה הבסיסית בשוק העבודה ובחברה, להתקבל ללימודים גבוהים ולתוכניות הכשרה 

 מקצועית.

 סטנדרטים לאומיים בארה"ב - מודל של שונות על רקע לימודי מדעים  .3.1.2

 המתאימים למדינות שונות

-, עלK-12ליצירת סטנדרטים בחינוך בתחום המדעים עבור תלמידי מסגרת , הוצעה 3103בשנת 

, כמענה עכשווי למדינות רבות שמעוניינות לאמץ National Research Council (NRC, 2012) -ידי ה

נבע ליצירת הסטנדרטים י/אנגלי. התמריץ וחינוך לשונ , מדעיםסטנדרטים משותפים במתמטיקה

 ,K-12 (NRCלא פותחו מסמכים לאומיים בתחום המדעים לתלמידי  91-מכך שמאז שנות ה

 Board onנדטים הללו נכתב על ידי ועדה של משרד החינוך האמריקאיהמסמך של הסט  .(2008

Science Education, Division of Behavioral and Social Sciences and Education.  לטענת כותבי

 בארה"ב. דגש על ניתוב מקצועי לאורך שנות הלימודשימת כיום, אין ( NRC, 2012המסמך )

אלא רוחבי ותלמידים לא מקבלים הזדמנויות לחוות איך המדע  ממוקדהחינוך המדעי אינו 

 Science for All'תוכנית "מדע לכל" )מתבססת, בין היתר, על החדשה  המסגרת מבוצע למעשה. 

Americans', NRC, 1996).  שנות לימוד, כל  03מטרת העל של מסגרת זו היא להבטיח כי בסיום

 Scientificבעלי אורינות מדעית )יהיו ללא הבדל מוצא, רקע ויכולות לימודיות  התלמידים

literacy 5(. מיפוי מודל זה מתואר בטבלה . 

 ומרכיביהן. מיפוי המודל של שונות בארה"ב על רקע לימודי מדעים על פי הקטגוריות 5טבלה 

  מרכיביםה   הקטגוריה

    מערכתי היקף המודל

    מדיני מוהמודל ויישו ביסוס

    מדעיים תכני המודל

 תוצר חיובי של המודל
ידע ומיומנויות 

 לימודיות
 עניין/

 מוטיבציה
  

יושם המודל או המדינה בה 
 נערך המחקר

 ארה"ב
   

 שכבת גיל התלמידים
 יסודי
 

 תיכון חט"ב
 

 

בהיבט  מאפייני השונות
 דמוגרפי

 מוצא אתני מגזר מגדר
-סוציומצב 

 אקונומי

בהיבט  מאפייני השונות
 הלימודי

 -לימודי

 הישגים

-חינוכי

 התפתחותי

 
  

 

הציפיה היא כי התלמידים יהיו מסוגלים להעריך את הפלא במדע, להשתתף בדיונים הקשורים 

למדע, לצרוך ולהבין מידע מדעי וטכנולוגי בחיי היומיום. כמו כן, יוכלו להמשיך וללמוד על מדע 

הספר ויהיו בעלי מיומנויות לנתב את בחירת המקצוע שלהם לחיים, כולל מקצועות -מחוץ לבית
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נדסה וטכנולוגיה. מיומנויות אלו מתייחסות ליכולות של ניתוח, טיעון, תקשורת ותכנון מדע, ה

 & Levy), נדרשות במספר הולך וגובר של מקצועות בשוק העבודה 30-הנדסי, שכיום במאה ה

Murnane, 2004 .) 

 ידי המורים אלא בתכנון ויישום סטנדרטים-אתגרים אלו צריכים לקבל מענה לא רק בכיתות על

לבחינת התקדמות  תשמשהמ מתאימה ת הלימודים, יוערכו במערכת הערכהושימומשו בתוכני

מענה לשונות  חייבת לתתהמסגרת המוצעת . יםהתלמידים וילוו במחקר על למידה והוראת מדע

 ”diversity and equity need to be taken into account“;ידי מתן הזדמנויות שוות בלמידה -על

(NRC, 2012: Chapter 12, p.8)  ,של תלמידים.וכלוסיות מגוונות לא תוך הצבת אתגרכל זאת  

תלמידים מכל במטרה שמוטיבציה עידוד ההזדמנויות שוות ללמידה ולמתן  המלצה זו מתייחסת

לקדם השתתפות רחבה  יש סטנדרטיםבהתאם ל ,מדעית. לכן השכלה לרכוש וכלוהרקעים י

ידי -על לומדי מדע. זאתעצמי כת וביטחון והתלמידים יכולבכל , אשר תפתח מדעיםלימודי ב

בדוק ותוודא שת הערכהפעילות בד בבד עם  ,למידה משמעותיתהוראה ומיקוד מערכת החינוך ב

  כי התלמידים השונים עומדים ברף ציפיות אקדמאי גבוה. 

שיאפשרו צמצום השונות, כגון  מגוונים להיבטים סטנדרטים אלו מתייחסים באופן מפורש

קישור  פי מספר מדינות מצומצם;-על משימות ביצוע שיכללו דוגמאות ממגוון תרבותי רחב ולא

עידוד שימוש  בין מקורות ידע ממוקדי קהילה לרעיונות הליבה הן בתיאוריה והן בפרקטיקה;

שימת לב לכך שגם  . כל זאת, תוך, מוצא או תרבות מסוימיםמגדרל מותאמות רקבדוגמאות שלא 

דוגמאות של משימות ביצוע  וינתנותלמידים בעלי קשיי למידה יהיו חלק מלימודי המדע 

 לצרכים המיוחדים של תלמידים אלו. מותתאומה

חשוב לציין כי בעשור האחרון של  בארה"ב, לאורינות מדעית בהמשך למודל של 'מדע לכל' וחינוך

 & ,Schmidt, Wang)באירופה נכתבו חת המאה הקודמת והראשון של המאה עשרים וא

McKnight, 2005  )ביולוגיה,  כגון:תחומי מדע מגוון בתוכניות לימוד מספר רב של בארץ ו

 ;Dori & Herscovitz, 1999; Dori & Tal, 2000; Tal & Kedmi, 2006) כימיה, סביבה ומוט"ב

Yarden, Brill, & Falk, 2001) ונות במטרה תלמידים שהותאמו לאוכלוסיות . תוכניות לימוד אלו

משלבים כישורי למידה הקריאה והבנה של טקסטים העוסקים בנושאים מדעיים ום לעודדל

 אוריין. -של אדם בר לעתידוהחיוניים 

אפיון תלמידים מצטיינים  –מודל של שונות על רקע לימודי מתמטיקה  .3.1.3

 בארה"ב 

( עבור המשרד הלאומי למחקר Ellison & Swanson, 2012ידי אליסון וסוונסון )-מחקר שנעשה על

ספר בארה"ב בתפוקה -כלכלי בארה"ב, בחן את השאלה האם ניתן לזהות הבדלים ניכרים בין בתי

 של תלמידים בעלי הישגים גבוהים במתמטיקה.

 AMC (Mathematical Association of-המחקר בוצע בהיקף רחב מאוד על בסיס תחרות ה

America's AMC 12 Contest011,111-(. תחרות זו מתקיימת מדי שנה ומשתתפים בה יותר מ 

שאלות. התחרות פתוחה לכל מי  35ברירה של -תיכונים, שעונים על מבחן רב 2,111-תלמידים מכ

י"ב. המחקר הנוכחי מתבסס על נתונים משנת -מהמשתתפים הם בכיתות י"א 88%שרוצה, כאשר 

(. 011AMC> ,M=66.3, MAX=150י ההישגים הגבוהים ביותר ), ובחן רק את התלמידים בעל3117

 .1ראו מיפוי המודל בטבלה 
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של תלמידים מצטיינים . מיפוי המודל של שונות בארה"ב על רקע הישגים לימודיים 1טבלה 

 על פי הקטגוריות ומרכיביהן במתמטיקה

 מרכיביםה  הקטגוריה

   מערכתי היקף המודל

   מדיני מוהמודל ויישו ביסוס

   מתמטיקה תכני המודל

 תוצר חיובי של המודל

ידע 
ומיומנויות 
 לימודיות
 גבוהות

  

יושם המודל המדינה בה 
 נערך המחקראו 

 ארה"ב
  

   תיכון שכבת גיל התלמידים

בהיבט  מאפייני השונות
 דמוגרפי

מוצא 
 אתני

 
 השכלה

 

 

בהיבט  מאפייני השונות
 הלימודי

 -לימודי

 ספרי-בית
 

 

 

מניתוח הנתונים עולה כי משתנים דמוגרפים הם מנבאים חזקים לשונות הקיימת בין תלמידים 

בעלי הישגים גבוהים במתמטיקה, אם כי החוקרים מציינים כי גם כאשר מפקחים על משתנים 

אלו השונות עדיין קיימת באופן ניכר. נמצא כי אזורים בהם יש הרבה הורים בעלי השכלה גבוהה 

הם בעלי סבירות גבוהה יותר  -אמריקאי-בהם יש הרבה תלמידים ממוצא אסייניוכן אזורים 

 לתפוקה של תלמידים בעלי הישגים גבוהים.

החוקרים מציינים כי מאפיין של השונות הקיימת בא לידי ביטוי בזנב העליון של עקומת 

הספר בעלי הסבירות הגבוהה יותר להיות בעלי הישגים גבוהים. עם -ההישגים, שבו נמצאים בתי

אינו מתקיים! החוקרים מסבירים זאת בכך שכמעט כל  SATזאת, ניבוי דומה על בסיס ציוני 

שדורש ידע בסיסי  SAT-כאחריות שלהם להכין את התלמידים למבחן ההספר רואים -בתי

הספר במידת ההשקעה בתלמידים -במתמטיקה ובאנגלית, אולם לא קיימת אחידות בין בתי

מוכשרים לצורך פיתוח מיומנויות מתקדמות יותר של פתרון בעיות והשגת  רמה גבוהה יותר של 

המסקנה של החוקרים היא שכמות  .AMC-שליטה במתמטיקה הנדרשת לצורך מבחן ה

התלמידים בעלי הישגים גבוהים במתמטיקה הקיימת כיום בארה"ב היא רק חלק קטן מאותם 

תלמידים בעלי פוטנציאל להשיג רמות גבוהות במתמטיקה. מסקנה זו נתמכת בתוצאות מבחנים 

 PISA (OECD, 2011.) -בינלאומיים, כגון פיזה 

 הגיל הרך –מודל של שונות על רקע שפה   .2.0.3

אקונומי על רכישת אוצר מילים -מחקר שבוצע בצרפת בחן את ההשפעה של גיל, מגדר ומצב סוציו

 (.Le Normand, Parisse & Cohen, 2008בגיל הרך )

בנים. הילדים שנבחרו למחקר נדרשו  073-בנות ו 033, 3-3ילדים בגילאי  201במחקר השתתפו 

פי הכנסת -אקונומי נקבע גבוה או נמוך על-להיות דוברי צרפתית כשפת אם. המצב הסוציו

המשפחה, עיסוק האב ורמת ההשכלה של האם. הילדים במחקר השתתפו באינטרקציה דידקטית 

)הורה או גננת( תוך משחק בצעצועים סטנדרטיים לגילם, כגון בית, כלב עם מבוגר המוכר להם 

ידי מגוון -וכו'. שני עוזרי מחקר מיומנים תיעדו את השימוש באוצר המילים של הילדים שנבחן על

המילים )מספר המילים השונות שנאמרו( ויצרנות של מילים )סך המילים שנאמרו(. בנוסף נבחן 
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, מכיוון שמילים רבות (MLU-Mean Length of Utterance)ים ממוצע אורך ביטויי המיל

 .7מיפוי המודל מופיע בטבלה  בצרפתית מבוטאות בסופן בלחש.

על פי הקטגוריות  שפה והשכלת הורים, בגיל הרךעל רקע  בצרפת. מיפוי המודל של שונות 7טבלה 

 ומרכיביהן

 מרכיביםה  הקטגוריה

   מערכתי היקף המודל

   מחקרי מוהמודל ויישו ביסוס

   שפה תכני המודל

 תוצר חיובי של המודל
ידע ומיומנויות 

 לימודיות
  

יושם המודל המדינה בה 
 נערך המחקראו 

 צרפת
  

   הגיל הרך שכבת גיל התלמידים

בהיבט  מאפייני השונות
 דמוגרפי

 מגדר
 

-מצב סוציו
 אקונומי

 

בהיבט  מאפייני השונות
 הלימודי

 -לימודי

 הישגים
 

 

אקונומי הראו כי כל הילדים שיפרו -ניתוחי שונות שבחנו את ההשפעה של גיל, מגדר ומצב סוציו

את אוצר המילים עם עליית הגיל, כאשר עלייה ביצרנות אוצר המילים התקיימה בין הגילאים 

-סוציו. אולם בחינת האינטרקציה בין גיל למצב 2-3שנתיים לשלוש והתייצבה בין הגילאים 

אקונומי גבוה היו בעלי ביצועים גבוהים יותר לעומת -אקונומי העלתה כי ילדים במצב סוציו

אקונומי גבוה שיפרו את אוצר -אקונומי נמוך, כאשר בעוד ילדים במצב סוציו-ילדים ממצב סוציו

אקונומי נמוך נשאר -, אוצר המילים של הילדים במצב סוציו2-3המילים שלהם בין הגילאים 

אקונומי על בסיס הבדלים -ע בגילאים אלו. החוקרים מסבירים את השונות על רקע סוציוקבו

 בחשיפה מוקדמת למילים בשפה, שהיא הכרחית לרכישת אוצר מילים.

הממצאים הראו כי לבנות יש בשלות לקסיקלית ותחבירית  -בהתייחס לשונות על רקע מגדרי

בהבדלים ביולוגיים בין בנים לבנות, הן  מפותחת יותר לעומת בנים. החוקרים מסבירים זאת

משום שהתשתית המונחת ביסוד הייצור הלקסיקלי מופיעה בגיל מוקדם יותר אצל בנות לעומת 

 בנים והן משום שבנים ובנות הם בעלי סגנונות קוגניטיביים שונים.

מציע דרך  למרות שאינואך  שונות על רקע שפה,מתמקד בלציין כי המחקר הנוכחי חשוב 

הם בעלי חשיבות שכן הם  בקרב ילדים בגיל הרך, ממצאי המחקרהתערבות לצמצום פערים 

תורמים להבנת השונות הקיימת על רקע שפתי בגיל הרך, הקיימת לא רק בקרב דוברי השפה 

 .Spanish, e.g. de Acedo, 1993; Italian, e.gילדים דוברי שפות אחרות ) הצרפתית, אלא גם בקרב

Camaioni & Longobardi, 1995; Portuguese, e.g. Valian & Eisenberg, 1996 and German, e.g. 

Kauschke & Hofmeister, 2002( בייחוד דוברי השפה האנגלית ,)Huttenlocher et al., 2002; Pan, 

Rowe, Spier & Tamis-Lemonda, 2004.) 

 

תוכניות לימודים לעידוד  –ומגדרי  בית ספרי-לימודימודל של שונות על רקע  .2.0.5

  בישראל מגוון מקצועותבוחשיבה   למידה

ה והערכה הטמעפיתוח, ב ישראל מוצגב השונות הקיימת בחברהלהתמודדות עם מערכתי  מודל

-בתי 33-בונחקר נוסה  . הפרויקט( ;0993Dori, 2003 משרד החינוך," )3111פרויקט "בגרות  של
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ראה מיפוי . 0999-והסתיים ב במהלך חמש שנים שוניםמגזרים  ,ישובים שוניםמספר בארץ 

  .8המודל בטבלה 

" על פי 3111"בגרות  בית ספרי בפרויקט-לימודי. מיפוי המודל של שונות בישראל על רקע 8טבלה 

 הקטגוריות ומרכיביהן

 מרכיביםה הקטגוריה

   מערכתי היקף המודל

  מחקרי מדיני מוהמודל ויישו ביסוס

  מדעיים כלליים תכני המודל

 תוצר חיובי של המודל
ידע ומיומנויות 

 לימודיות
 עניין/

 מוטיבציה
 עמדות

יושם המודל או המדינה בה 
 נערך המחקר

 ישראל
  

 שכבת גיל התלמידים
 תיכון
 

 
 

בהיבט  מאפייני השונות
 דמוגרפי

 דת  מגזר
-סוציומצב 

 אקונומי

בהיבט  מאפייני השונות
 הלימודי

 -לימודי

 הישגים

 -לימודי

 בית ספרי

-חינוכי

 התפתחותי

 

אפשרות להחליף את שיטת המבחן החיצונית המסורתית נה הבחנ" 3111פרויקט "בגרות במסגרת 

בהערכה חלופית שזורה בלמידה בחלק שהיתה נהוגה במשך חמישים שנה, של בחינת הבגרות, 

ומהווה עד היום 'כרטיס חשוב לציין, כי הצלחה בבחינת הבגרות היוותה ממקצועות הלימוד. 

כניסה' לכל המוסדות להשכלה הגבוהה כתנאי הכרחי אך לא מספיק )נחוצה גם בחינה 

נועד לקדם  "3111"בגרות פרויקט פסיכומטרית למוסדות האוניברסיטאיים וחלק מהמכללות(. ה

שיטות בלמידה באמצעות תלמידים  ושילובהבנה עמוקה, מיומנויות חשיבה ברמות גבוהות 

אה והערכה חלופיות. במהלך השנה החמישית של הפרויקט, נחקרו עמדותיהם של מנהלים, הור

( 083)מורים ותלמידים באמצעות שאלונים, ראיונות ותצפיות. במחקר השתתפו כל המורים 

משישה בתי ספר שנבחרו כמדגם ( 518)שהיו מעורבים בפרויקט וכן תלמידים ( 33)והמנהלים 

ששת בתי הספר שנבחרו ייצגו בתי ספר . (3117)ברנע, קברמן ודורי,  טמייצג של תלמידי הפרויק

הטרוגניים ממגוון איזורים גיאוגרפיים וסוגים שונים של ישובים, רמות אקדמיות, מגזר יהודי 

למדו ונבחנו בהערכה התלמידים וערבי, חילונים ודתיים. בכל בית ספר נבחר נושא אחד בו 

כתות  –ות, היסטוריה ומורשת יהודית. הם ייצגו שתי שכבות גיל חלופית: ביולוגיה, כימיה, ספר

עמדות כלפי שיטות י' וי"ב, משמע בתחילת הפרויקט ולקראת סיומו. כולם השיבו על שאלוני 

פרויקט המקצועות המדעיים שנלמדו במסגרת  .הוראה והערכה חלופיות בתחילת שנת הלימודים

יחידות לימוד ומרבית המקצועות במדעי  5ו ברמה של נלמד –ביולוגיה וכימיה  –" 3111"בגרות 

יחידות לימוד. במחקר הערכה שליווה את הפרויקט נבחרה דגימה של  3הרוח נלמדו ברמה של 

אקונומי של תלמידיהם והושוו מיומנויות החשיבה -בתי ספר שונים באופים, דתם ומצבם הסוציו

". 3111לא השתתפו בפרויקט "בגרות של התלמידים לקבוצת בקורת בעלת מאפיינים דומים ש

 הוכיחו כי חלו(  ;0999Dori, 2003)דורי, ברנע וקברמן, הערכה של הפרויקט מחקר ממצאי 

והמנהלים בהסתמך על דיווחיהם של וחינוכיות חשובות  (3)ראה נספח  התפתחויות לימודיות

, ביצועי הלמידההתלמידים. בעקבות אימוץ דרכי הוראה, למידה והערכה, הועמקה והמורים 

התלמידים במיומנויות חשיבה היו גבוהים )באופן מובהק בהשוואה לתלמידים שלא השתתפו 

, חשו כי האווירה הלימודית השתפרה כולםושופר השיח שבין המורים לתלמידים. בפרויקט( 
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 חקרההבעה ומיומנויות הכתיבה, ה המוטיבציה ללמוד גברה, ההישגים הלימודיים ויכולות

(. לדעת כל המעורבים בפרויקט והמשתתפים בו, כולל קובעי (Dori, 2003ת השתפרו המדעיו

המסורתית זו עדיפה הן לתלמיד והן למורה על פני השיטה  ת הערכהשיטהמדיניות והאקדמיה, 

הורחב בשלב ראשון  מתכונתו המקורית" ב3111פרויקט "בגרות . של בחינה בכתב בלבד

העדר מימון בא הורחב לכלל בתי הספר התיכוניים בישראל ל לכמאתיים בתי ספר אך בהמשך,

חלופיות ושימת דגש על מיומנויות חשיבה המשיכו  הערכההוראה ות ושיטמתאים. עם זאת, 

 לחלחל למערכת החינוך ולא רק בבתי הספר התיכוניים. 

מדיניות משרד היא הובילה את  ,כיו"ר המזכירות הפדגוגית ,בתקופת כהונתה של פרופ' ענת זוהר

את משמעות  סיכמה (תשס"ט-תשס"ז)זוהר . פדגוגי ללמידה""אופק  –בנושא החשיבה  החינוך

"מעבר מלמידה המתמקדת בשינון מידע ללמידה המשלבת  :הבאבמשפט  האופק הפדגוגי ללמידה

על פי מדיניות זו, השינוי הנדרש ממערכת החינוך בכלל הגילאים  .הבנה ופיתוח החשיבה"

דרכי , ב. תכניות לימודים וחומרי למידהלל שינוי בארבעה מוקדים: א. וומקצועות הלימוד כ

 בגרותבבחינות הכולל ת התלמידים, הערכד. -, והכשרת מורים והשתלמויות מורים, ג. הוראה

(Zohar, 2008). התבסס בחלקו על ממצאי מחקרים קודמיםשינוי זה העידוד ל (Zohar & Dori, 

( שהוכיחו כי גם תלמידים חלשים יכולים לפתח מיומנויות חשיבה במידה והמורים שלהם 2003

 אינם מסתפקים בהוראת ידע בסיסי אלא משלבים משימות חשיבה בשיעורים בכלל ובמדע בפרט.

הן בהערכה כפועל יוצא מפרויקט "בגרות אחד המקצועות בהם נערך שינוי מהותי הן בהוראה ו

" וממדיניות משרד החינוך לעידוד חשיבה הוא מקצוע הכימיה. ועדת המקצוע וועדת 3111

התכנית החדשה, המפמ"ר ואנשי אקדמיה ערכו מספר שינויים מהותיים בהדגשים על מעבדות 

 חקר אירוע –טקסט לא ידוע  תמבוססשל שאלה החיצונית ב בבחינת הבגרות ולישחקר ועל 

((Barnea, Dori, & Hofstein, 2010.  מעבדת   –שילוב שני מרכיבים אלו בבחינת הבגרות בביולוגיה

עשורים קודם לכן בהובלתו של פרופ'  התרחש מספר –( unseenלא ידוע )החקר ושאלה של טקסט 

השונות קיימים שני מוטיבים הרלוונטיים לנושא .  (Tamir, 1972; 1975; 2004)פנחס תמיר

בלמידה וההטרוגניות בכתות שמנחים כיום )כתוצאה משינויים בתוכניות הלימוד( הן את הוראת 

הביולוגיה והן את הוראת הכימיה למתמחים ולכאלו שאינם מתמחים במדעים. מוטיבים אלו הם 

 ,Avargilיום של התלמידים )-עידוד לחשיבה ושילוב הוראה בהקשר המעודדת קישור לחיי יום

Herscovitz, & Dori, 2012; Dori, Tal, & Tsaushu,2003 .)יום נחוץ במיוחד -ההקשר לחיי יום

בהוראת מדע לתלמידים שאינם מתמחים כדי להפוך את לימודי המדע לאטרקטיביים יותר 

עבורם. אולם, למידה בהקשר מסייעת גם לתלמידים בעלי יכולות גבוהות בתחומים הריאליסטים 

מה להתמחות. מדע הנתפס בעיניהם מאתגר ומבטיח הכנסה נאותה בעתיד בעת שעליהם לבחור ב

 יום שלהם, מושך אותם לבחור בו.-ושאינו מנותק מחיי היום

ם ידיתלמהלצייד את  נועדהוראה ב אמרים מעובדיםשילוב מהדגש בלימודי הכימיה על לדוגמא, 

ויכולת  חשיבה ברמה גבוההבכלים נאותים לפיתוח מיומנויות יחידות  5-ו 2הלומדים ברמה של 

 ,Herscovitz, Kaberman, Saar, & Doriהעברה של ידע בכימיה לתחומי דעת מדעיים נוספים )

2012; Sasson & Dori, 2012).  מבוססת מאמר מדעי מעובדהביאה להכנסת שאלה זו שהתפתחות 

הבנת  משמעותית, ליכולת התמודדות עם הוכחה כתורמת ללמידה במדעיםלבחינת הבגרות 

המדעים  במחקרים שנערכו בתחום הוראת טקסט מדעי ומפתחת יכולת לשאול שאלות מורכבות,

 ,Dori & Herscovitz, 1999; Dori, Tal & Tsaushu, 2003; Tal & Kedmi, 2006; Yardenבכלל )
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Brill, & Falk, 2001) הוראת הכימיה בפרט )תחום בוDori & Sasson, 2008; Kaberman, & Dori, 

בשנה החמישית לקיומו נתן משנה תוקף  "3111"בגרות  פרויקטהמחקר של הערכת  .(2009

 (. Dori, 2003להערכה מבוססת קריאת מאמרים )

-בקרב כארצי מקיף מחקר במהלך הטמעת שאלת המאמר המעובד בבחינת הבגרות בכימיה נערך 

אקונומי והן בהיבט -מגוונים הן בהיבט מצבם הסוציובתי ספר מי"ב -תלמידי כיתות י"א ו 151

כלל תלמידי תיכון , 9. המחקר, אשר מיפויו מוצג בטבלה ממרכז וצפון הארץ –הגיאוגרפי 

התלמידים קראו מאמרים מדעיים מעובדים  .יחידות לימוד 2המתמחים בכימיה בהיקף של 

העומדים בחזית המדע, נלקחו בנושאים המתאימים לתכנית הלימודים. המאמרים דנו בנושאים 

מעיתונות מדעית עדכנית, ומטרתם הייתה לשנות את תדמית מקצוע הכימיה ולהפכו לרלוונטי 

 ומעניין יותר לתלמידים. 

על פי הקטגוריות במדע  מגדר ובדגש על חשיבה. מיפוי המודל של שונות בישראל על רקע 9טבלה 

 ומרכיביהן

 מרכיביםה הקטגוריה

  מערכתי היקף המודל

 מחקרי מדיני מוהמודל ויישו ביסוס

  מדעיים תכני המודל

 תוצר חיובי של המודל
ידע ומיומנויות 

 לימודיות
 עניין/

 מוטיבציה

יושם המודל או המדינה בה 
 נערך המחקר

 ישראל
 

   תיכון שכבת גיל התלמידים

בהיבט  מאפייני השונות
 דמוגרפי

 מגדר
-סוציומצב 

 אקונומי

בהיבט  השונותמאפייני 
 הלימודי

 -לימודי

 הישגים

 -לימודי

 בית ספרי

 

הייתה לבחון את דרכי הקריאה בהן נעשה שימוש על ידי תלמידים אלו וכן של מחקר זה  ומטרת

קוגניטיבית על שאלת שאלות והבנה של מאמרים מדעיים -את השפעת שילוב התערבות מטה

  קבוצות השוואה.מעובדים. התלמידים חולקו לקבוצת ניסוי ושתי 

קוגניטיבי להבנת מאמר מעובד פיתחו -ממצאי המחקר הראו כי בעקבות שימוש בכלי המטה

קוגניטיבי מוצהר, כאשר השינוי -ידע מטה –תלמידי קבוצת הניסוי מודעות לאסטרטגיות קריאה 

. תלמידים והבינונית גבוהההאקדמית ההיה בולט בעיקר בקרב הבנים ובקרב התלמידים ברמה 

קוגניטיבי הפרוצדוראלי שלהם -קוגניטיבי שיפרו גם את הידע המטה-שר השתמשו בכלי המטהא

והישגיהם במיומנויות שאלת שאלות היו גבוהים יותר באופן מובהק לעומת תלמידי קבוצות 

בניתוח ממצאי השאלה אשר כמו כן,  .((Herscovitz, Kaberman, Saar, & Dori, 2012 ההשוואה

-בבחינת המתכונת נמצא כי תלמידי קבוצת הניסוי  אשר עבדו עם הכלי המטהניתנה לתלמידים 

קוגניטיבי השיגו ציונים גבוהים באופן מובהק מקבוצות ההשוואה בהבנת הכימיה הן באופן 

קוגניטיבי הם שיפרו הן הידע -מילולי והן באופן חזותי. כאשר התלמידים השתמשו בכלי מטה

 (.3119ע המטה קוגניטיבי הפרוצדוראלי שלהם )סער, קוגניטיבי המוצהר והן היד-המטה

תוכניות לימודים לעידוד אורינות מדעית  –ושפה . מודל של שונות על רקע מגזר 3.1.6

כך  ,גלובלי ויותר יותר הופך המידעו ץ,לאר מארץ עוברים אדם-בני מיליוני כיום, ,היוםבישראל 
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( התהליך של רכישת שפה שנייה מושפע 0990) Cumminsעל פי  .הכרח היא שפה שנייה ידיעתש

מאיכות כמו גם , משתנים קוגניטיביים ואישיותיים –  (Attribute base)הלומד מאד ממימדי

. הצלחת הרכישה תלויה באיזון עדין בין עמדות כלפי (Input base)ומכמות החשיפה לשפה השנייה 

(. 0997ת ההוראה )אולשטיין, השפה, התרבות והחברה החדשה, הכישורים האישיים ואיכו

לגורמים סביבתיים ופסיכולוגיים משמעות רבה ברכישת שפה שנייה, וההנעה היא אחת מהן 

 (. 0989)ברמן, 

( מציינת שלא תמיד נמצאים כל הנתונים בידינו בצורה ברורה ומדויקת, אך יש 0991אולשטיין )

מהגורמים המשפיעים על לשם תכנון לימודים מוצלח. כל אחד גורמים משמעותיים להתחשב ב

 ילהימצא במצב לימוד יםיכול רכישת שפה שניה כגון, כישורי התלמיד, הידע ורמת ההנעה שלו

מסוים בצורה מוגבלת או מוגברת. ההגברה בכל אחד מהם מבטיחה הצלחה גדולה יותר. על כן 

או הנעה גבוהה יותר או חשיפה רבה יותר, כל ברור, שככל שקיימת יכולת אישית גבוהה יותר 

כדי לעודד את . של התלמיד הידע העתידי שפיעו על הסיכוי לשפר אתאחד מהם וכולם יחד, י

הרכישה של השפה השנייה, יש לדאוג שתכני השפה הנרכשת הנלמדים בכתה יהיו מובנים 

 ,Abu-Rabia, 1999; 1990; Kagan & Walqui ;0987אליעזר, -ן)ב מענייניםובעלי משמעות  ,לתלמיד

לשונית עשויה לתרום לפיתוח דפוסי התנהגות חיוניים מבחינת החברה כגון -למידה דו(. 2000

לשונית היא -( מציינת שלמידה דו0990ולדן ) .(Harley, 1986)פתיחות וסובלנות לדעות אחרות 

-לנהוג בילד דו כיצדבדרך כלל יתרון ולא חסרון. אך זאת בתנאי שנכיר בכמה ממאפייניה ונדע 

 לשוני ומה יכול להועיל לו.

הציבור  'מדבר'השפה שבה שפת הרוב ומכאן נגזר כי זו ( מציין שהעברית הינה 3117אבו עסבה )

הציבורית  במדיהשפת רוב רובה של התקשורת ו תנוזו שפת השלטו מרחב הציבורי,ב יישראלה

שוק ש מירב המעסיקים, כךשפתם של  )א( העברית היא :מכל יםחשובשני גורמים הם ה .בישראל

עברית הינה שפת )ב( ה-ואינו פתוח למי שהעברית אינה שגורה בפיו; תעסוקה הפתוח למיעוט, ה

עיות שקשורות לשפה. כאמור, השפה הרווחת היא רוב קבוצות המיעוט נתקלות בב ההשכלה.

נערכו  ,בחינוך המדעי בארץהעברית, ועל בני המיעוטים נגזר לדבר ולפעמים גם ללמוד בשפתו. 

 ,Abed & Dori ( דתשפה וע נובע מכך גם על רקבהיבט של שונות על רקע מגזר ומחקרים  מספר

(2012; Dkeidek, Mamlok-Naaman, & Hofstein, 2011 . רוב חומרי הלמידה בכימיה בישראל

במטרה להתגבר על  כתובים בשפה העברית שאינה שפת האם של התלמידים דוברי הערבית.

ברית מצד אחד, ועל מנת לסייע בידי התלמידים הבעייתיות הכרוכה בהבנת טקסטים הכתובים בע

חקרו פרופ' דורי וד"ר עאבד )כחלק ממחקר דוקטורט של עאבד( בהבנת מושגים בכימיה מצד שני, 

החלטה זו  לשונית המשלבת את שתי השפות ערבית ועברית.-ליישם הוראה למידה דו האם ניתן

וטים שלמדו מדעים ושהאנגלית התבססה בין היתר על מחקרים שנערכו בארה"ב עם בני מיע

על פי נתוני בחינות (.  (Lee, 2001; Lee, 2004; Lee . & Fradd, 1998היוותה עבורה שפה שניה

 בכדי .מגזר הערבי גבוה מאחוזם באוכלוסיהבמספר הלומדים כימיה הבגרות בשנים האחרונות, 

נקודת פתיחה שווה לכל על מנת לאפשר ו בהישיגיהם בכימיהאת ההבדלים בין המגזרים  לצמצם

לשונית -הוצע מודל של הוראה ולמידה דו התלמידים בהיכנסם ללימודים גבוהים ולשוק העבודה

 (.3118בד, א)ע

http://www.researchgate.net/researcher/77831311_Iyad_Dkeidek/
http://www.researchgate.net/researcher/20567570_Rachel_Mamlok-Naaman/
http://www.researchgate.net/researcher/20567571_Avi_Hofstein/
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על פי הקטגוריות  תמדעיואורינות  /שפהמגזר. מיפוי המודל של שונות בישראל על רקע 01טבלה 

 ומרכיביהן

 מרכיביםה  הקטגוריה

   מערכתי היקף המודל

  מחקרי מדיני מוהמודל ויישו ביסוס

   מדעיים תכני המודל

 תוצר חיובי של המודל
ידע ומיומנויות 

 לימודיות
 עניין/

 מוטיבציה
 עמדות

יושם המודל או המדינה בה 
 נערך המחקר

 ישראל
  

   תיכון שכבת גיל התלמידים

בהיבט  מאפייני השונות
 דמוגרפי

  דת מגזר ושפה

בהיבט  מאפייני השונות
 הלימודי

 -לימודי

 הישגים

 -לימודי

 בית ספרי

-טכנולוגי

 דיגיטאלי

 
יושם של שילוב שאלה מבוססת מאמר מעובד בבחינת הבגרות בכימיה , 01מתואר בטבלה מודל ה

היישום  . במגזר הערביהן במגזר היהודי והן במגזר הערביואף נחקר ברמה הארצית בהצלחה 

תרגום מערבית הדרגתי של כשהם מלווים במעבר  ,במגזר היהודישנלמדו שולב בחומרי הלימוד 

התאמה זו נועדה לסייע  (.;Abed & Dori, 2012 3118בד, אעלשונית )-לעברית תוך כדי הוראה דו

לתלמידי המגזר הערבי להיחשף למונחים מדעיים לא רק בערבית אלא גם בעברית, זאת במטרה 

 לה גבוהה.להקל עליהם בהמשך קליטתם במוסדות להשכ

)הרשקוביץ,  מעבדות חקר ממוחשבות והדמיה מולקולרית בכימיההמחקר עקב אחר התכנית 

המורים במגזר הערבי . UCCLוחד לשונית,  , BCCLלשונית-בסביבה דו( 3112ודורי,  , ששוןקברמן

היו מורים ששפת האם שלהם אף היא ערבית. מאחר ומרביתם למדו באוניברסיטאות בארץ גם 

מטרות המחקר היו לאפיין ולבחון את רמת העברית שלהם היתה גבוהה אף שזו להם שפה שניה. 

ות תפיסות התלמידים את סביבת הלמידה ועל פיתוח מיומנוילשונית על -ההשפעה של למידה דו

חשיבה ברמה גבוהה של תלמידי תיכון במגזר הערבי כתלות בשפה ובסביבות מעבדה שונות. 

יחידות  גזר הערבי הלומדים כימיה ברמה של חמשתלמידי יב' במ 381-כ היו משתתפי המחקר

כלי המחקר  לשוניות מדורגת.-שלמדו בערבית בלבד או בדותלמידי מעבדה ממוחשבת   – לימוד

העלתה כי קיים  BCCL-בחינת מאפייני ההוראה של תכנית ה איונות ותצפיות.כללו שאלונים, ר

 .לשוניות-כל מורה יישם את הגישה על פי תפיסתו את הדוולשונית -ספקטרום רחב של הוראה דו

מעידים כי בתום תהליך הלמידה המאפיינים  BCCLשל  ממצאי תפיסות התלמידים את הלמידה

הגורמים החשובים ביותר בעת  נתפסו בעיני רוב התלמידים בתורשל יחידת המעבדה הממוחשבת 

מורה הלשונית נתפס כחשוב במידה דומה לגורם -למידה דושל  למידת מקצוע מדעי. הגורם 

מרחיבה את ההשכלה  ,לשונית תורמת-רוב התלמידים ציינו שלמידה דוהמלמד בצורה מעניינת. 

וחו כי תרגום חלקי לערבית עדיף על פני תרגום התלמידים דיורוב ה. חשוב תרומה אישיתומקנה 

בניתוח  .(Abed & Dori, 2012) מחד ועל פני הלמידה ללא כל תרגום לערבית מאידך מלא לערבית

ברמות חשיבה גבוהות  לשאול שאלותהניסוי  למידיתיכולת כי שאלוני המיומנויות נמצא 

ל ח . כמו כן,מורכבות השאלותוהן בהיבט התלמידים ששאלו שאלות  אחוזהשתפרה הן בהיבט 

 בהיבט הקוגניטיביהממצאים  .(3118)עבאד,  של התלמידיםוההנמקה חקר השיפור במיומנויות 

 et al., 2011נמצאו בהתאמה לממצאים של פרויקט מעבדות החקר )ללא מחשוב( בכימיה )

Dkeidek).  .גם במעבדות החקר המורים היו מהמגזר הערבי ושלטו היטב בשתי השפות 

http://www.researchgate.net/researcher/77831311_Iyad_Dkeidek/
http://www.researchgate.net/researcher/77831311_Iyad_Dkeidek/
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מספר הלומדים כימיה מהמגזר חשוב לציין כי  ,בחינוך המדעי בארץלסיכום היבט המגזר והשפה 

מדעי מורחב כמקצוע . בחירתם במקצוע הכימיה (2)ראה נספח  גבוה מאחוזם באוכלוסיה הערבי

וציוניהם הגבוהים )ביחס למדעים אחרים באותו מגזר( העלו בעשורים האחרונים את שיעור 

דעיים והנדסיים במקצועות מ למוסדות להשכלה גבוהההמתקבלים  מהמגזר הערביהתלמידים 

חינוך צריכות להקדיש תשומת לב המערכות מכאן נובע כי  .(3ספח ה )ראה נואף במקצוע הרפוא

 .ההתמודדות עם השונות בין התלמידיםל לאופן הטיפול או לבחירת המודל המתאיםמיוחדת 

 ישראל - מודל של שונות על רקע מגדרי. 3.1.7

בהיבט 'קיפאון מחשבתי'  שונים משפיעים עלודתיים תרבותיים , ערכים בהקשר החברתי בישראל

האישה של מקומה ותפקידה  של תפיסות מסורתיות שהיו נהוגות במאות שעברו הן בהקשר של

בבחירת התמחויות לדוגמא, בחברה.  המתאים לה ותפקידהמקום העבודה והן בהקשר של בבית, 

בעוד שבנים רואים בתחרותיות רמה מוגברת לבגרות או השכלה גבוהה(, כגון, במקצועות לימוד )

יש לכך השפעה על מתן הזדמנויות . (Zohar & Sela, 2003) מוטרדות מכךימי, בנות מאוד ערך לגיט

ניכרים פערים מגדריים כי קיימים  הראומחקרים בישראל  .במערכת החינוך שוות לבנים ובנות

לגבי תלמידי תיכון בישראל נמצא  3111-בתחילת שנות הבבתי הספר בישראל. בבדיקת הנתונים 

( 39,278לעומת  43,949הלומדות בכתות י"ב גבוה ממספר הבנים הלומדים ) כי מספר הבנות

 25%בנות זכאיות לעומת  38%בכתות אלו וכן גדול יותר אחוז הזכאות לקבלת תעודת הבגרות )

( יחד עם זאת, קיימים עדיין בישראל פערים מגדריים מדאיגים בין 3111בנים זכאים( )מברך, 

(, וכן בתחום 3110י הפיסיקה המדעים והטכנולוגיה )מברך וליברמן, המינים )לרעת הבנות( בתחומ

 החינוך של תלמידים מחוננים. 

ת ותפיס( שהתמקד בבנות מחוננות נמצא כי קיים הבדל מובהק ב3118במחקרן של דורי וזוהר )

כי המורות  הראוהמורות בנוגע להבדלים מגדריים בקרב תלמידים/ות מחוננים/ות. הממצאים 

שלבנים יכולות גבוהות יותר מלבנות המחוננות בתחום הלימודי ובתחום המתמטיקה  חושבות

והמדעים. כמו כן חושבות המורות, שהבנים יצירתיים יותר ובעלי הנעה ללמידה גבוה יותר משל 

מקצועות להבדיל בשוני בתפיסות המורות את היכולות השונות של הבנים והבנות ב. הבנות

, לא נמצאו הבדלים מובהקים בתפיסות המורות את ההבדל (STEM) המדעים והמתמטיקה

מבחן דוח הבינלאומי של ה. תוצאות מנהיגות-אוריינות שפה וחברתיהמגדרי בתחומים של 

TIMMS  מצביעות באופן מובהק על פערים מגדריים )לטובת הבנים( בהישגים במקצועות

 בנתוני(. Martin, Mullis & Chrostowski, 2004: TIMSS report, 2003המדעים בישראל )

TIMSS 3100 נתונים בהישגים,  בנוסף לפערים הצטמצמו. הבדלים בהישגים בין בנים לבנותה

ביחס לעניין במקצוע, מצביעים על פער מגדרי , ROSEבפרויקט  3112-3113שנאספו בין השנים 

הספר, בגישות חיוביות כלפי מדע וטכנולוגיה ובדעות חיוביות כלפי -מחוץ לבית בהתנסות במדעים

  שיעורי מדע.

אולם גם השפעות  ,ה בתיכוןבחירת מגמלממצאים אלו יש השפעות עתידיות קצרות טווח, כגון 

פי נתוני הלשכה -על .ואפיקי תעסוקה בהשכלה הגבוהה בחירת תחום לימודים ארוכות טווח, כגון
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( 13.1%למרות שאחוז הבנות הזכאיות לתעודת בגרות ), 3101-005 בשניםהמרכזית לסטטיסטיקה 

בעלי הרכב בחינות עם מקצוע (, מתוך סך הזכאים לתעודת בגרות 53.7%גבוה מזה של הבנים )

אחוז הבנים המתמחים במקצועות מוגברים במדעים  ,מורחב )מדעי או הומני או טכנולוגי(

פערים אלו גדלים בלימודי תואר ראשון באוניברסיטאות.   (.31.3%ה של הבנות )( גבוה מז33.8%)

מכלל מקבלי  59%-למרות שכ, 33111-17 בשניםפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -על

 -הן בנות ו STEM 29%מתוך סך מקבלי התארים במקצועות התארים בכל המקצועות הן נשים, 

 הם בנים. 10%

לטיפול  כגישהבדק את האפקטיביות של העדפה מתקנת  ,בעשור שחלףמחקר שנערך בארץ 

הלומדים בתוכניות העשרה למחוננים.  ,בקרב תלמידים מחוננים ומחוננות ,בשונות על רקע מגדרי

העדפה מתקנת על פיתוח מיומנויות חשיבה ועמדות כלפי ההמחקר בחן, בין היתר, את השפעת 

על סמך מבחני סאלד ובנות שנכנסו לתוכניות למחוננים  מדע בקרב בנים, בנות שנבחרו לתכנית

המודל מתואר (. Fischer-Shachor, Carmi, & Dori, 2010; 3118עקב העדפה מתקנת )דורי וזוהר, 

 .00בטבלה 

על  3118במחקר של דורי וזוהר, בקרב מחוננים  י. מיפוי המודל של שונות בישראל על רקע מגדר00טבלה 

 ומרכיביהןפי הקטגוריות 

 מרכיביםה הקטגוריה

  מערכתי היקף המודל

 מחקרי מדיני מוהמודל ויישו ביסוס

  כלליים תכני המודל

 תוצר חיובי של המודל
ידע ומיומנויות 

 לימודיות
 עמדות

יושם המודל או המדינה בה 
 נערך המחקר

 ישראל
 

 שכבת גיל התלמידים
 יסודי
 

 
 

בהיבט  מאפייני השונות
 דמוגרפי

 מגדר
 

בהיבט  מאפייני השונות
 הלימודי

 -לימודי

 הישגים

 -לימודי 

 בית ספרי

 

שיפרה את היחס העדפה מתקנת בקרב הבנות המחוננות כי הנהגת מדיניות  העידוממצאי המחקר 

חצי, כלומר, לשוויון בין -המספרי בין המינים, אך לא הצליחה להביא אותו ליחס הרצוי של חצי

המשתתפים בתכניות. החוקרות ציינו כי בישראל נקוטה מדיניות של העדפה מספר הבנים והבנות 

מתקנת במוסדות חינוך ומוסדות להשכלה גבוהה רבים, במטרה לחזק קבוצות באוכלוסיה 

המגדרי המיוחל  ןשנמצאו כי הן מקופחות מלכתחילה. השיטה שנמצאה כמתאימה להשגת השוויו

שיטה להעדפה מתקנת בשלב קבלת ההחלטות. שיטה בקרב המחוננות היא זו הנזכרת בספרות כ

זו התמקדה בשינוי דרישות הקבלה, אך לא )כפי שהמליצו החוקרות(, שינוי אמות המידה 

להערכת כישורים על מנת שיתאימו למגוון רחב של אוכלוסיות בעלות רקע וכישורים שונים 

 ומגוונים. 

 ותלמידות תלמידים 531 כללההמחקר אוכלוסיית תשס"ז. -המחקר העיקרי נערך בשנים תשס"ו

מחמישה בתי ספר בישראל, שבהם למדו תלמידים ותלמידות מחוננים ומחוננות בכיתות מיוחדות 

במסגרת שבוע לימודים מלא ומשלושה מרכזי העשרה לתלמידים ותלמידות מחוננים אשר למדו 

                                                           
5
 http://www.cbs.gov.il  

http://www.cbs.gov.il/
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בתכניות אלו יום לימודים אחד בשבוע. הבנות שהתקבלו ללא העדפה השיגו ציון גבוה יותר 

במבחני האיתור הפסיכומטריים של מכון סאלד מאשר הבנות שהתקבלו בהעדפה. במחקר זה 

 התקבלו הממצאים הבאים: 

  בהשוואה בין הציונים של התלמידים הצעירים שהתקבלו במבחן המסכם ובמבחן

א כי הבנות שנכנסו לתכנית במסגרת ההעדפה המתקנת שיפרו את הציונים המקדים נמצ

ממצא זה הפתיע את קובעי שלהן יותר מאשר הבנות שהתקבלו ללא העדפה מתקנת. 

המדיניות מאחר והחשש שלהם היה כי הבנות המחוננות שנכנסו בהעדפה מתקנת נופלות 

זון הגבוה ביותר הגיעו לאחביכולותיהן משאר המחוננים בנים כבנות כאחד )שהרי לא 

 במבחני האיתור(.

  קבוצת הבנות שהתקבלה בהעדפה לא היוותה קבוצה נפרדת הן מבחינת שביעות הרצון

 מתכנית המחוננים בה השתתפו והן מבחינת התייחסותן לתכנית הלימודים למחוננים. 

  העדפה בבחינת התפיסה של הסביבה הלימודית נמצא כי בנות שהתקבלו לתוכנית עם

 תפסו את הסביבה הלימודית כחיובית יותר מאשר הבנים או בנות שהתקבלו ללא העדפה.

  לא נמצא הבדל מובהק בין שתי קבוצות הבנות מבחינת עמדותיהן כלפי מדע וכלפי עיסוק

ללא קשר לדרך שהתקבלו לתוכנית,  –עתידי במדע. אולם, נמצא כי עמדותיהן של הבנות 

בנים לגבי מקומן של נשים במדע. העיסוק המבוקש ביותר חיוביות יותר מאלה של ה

בקרב כלל התלמידים והתלמידות המחוננים היה מדען/מדענית. הנימוק לבחירת מקצוע 

עניין ואהבה  –ביותר בו השתמשו רוב התלמידים היה גורם אפקטיבי  יעתידי, הפופולאר

 למקצוע.

 עברית, חשבון ומדעים, נותחו לפי ציוני בית הספר של התלמידים והתלמידות המחוננים ב

בנים, בנות שהתקבלו ללא העדפה ובנות שהתקבלו בהעדפה.  –תת קבוצות העדפה כלומר 

הבנים קבלו ציון גבוה יותר באופן מובהק מאשר הבנות ללא העדפה. לא נמצאו הבדלים 

 דפה.מובהקים בין ציוני הבנות שנכנסו בהעדפה לבין הבנים ולבין הבנות שנכנסו ללא הע

  המחקר מצא שאוכלוסיית הבנות שהתקבלה במסגרת ההעדפה המתקנת תיפקדה היטב

הן כאשר למדו בתוכניות של  בתכניות למחוננים ולא פגעה ברמת התכניות או בבנות עצמן

 . (3118)דורי וזוהר, שבוע מלא והן כאשר למדו בתוכניות של יום בשבוע 

היא שיש להמשיך במדיניות החותרת לשוויון  המסקנה שעלתה מן הממצאים המגוונים שבדו"ח

מגדרי בתכניות השונות לתלמידים מחוננים ומטרתה לתת הזדמנות לקבוצה רחבה יותר של בנות 

מאשר אלה שעמדו בסף הקבלה במבחני האיתור הקיימים כיום להשתתף בתכניות למחוננים, 

צוע ולהתמקד בשלב קבלת ( היה צורך לשנות את דרך הבי3118לדעת החוקרות )דורי וזוהר, 

ההחלטות, קרי שינוי דרישות הקבלה. כלומר, שינוי אמות המידה להערכת כישורים על מנת 

שיתאימו למגוון רחב של אוכלוסיות בעלות רקע וכישורים שונים ומגוונים. הצעה זו עולה ממילא 

ק על ציון בקנה אחד עם הגדרות חדישות של מחוננות, שמסתכלות על מגוון כישורים ולא ר

במבחן הפסיכומטרי. לפיכך, בתחום הקוגניטיבי הן המליצו על שיטת איתור שתשלב בין מבחן 

פסיכומטרי לבין מבחן מסוג מבחן ביצועים בו השתמשו ודרש כישורי חשיבה גבוהה ויכולות 

 (.Fischer-Shachor, Carmi, & Dori, 2010מילוליות, חזותיות ומדעיות )
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 ות מקומית. מודלים להתמודד3.2

התפתחותי -חינוכי אתני, מודל של שונות על רקעמודלים מקומיים:  ארבעהבסעיף זה נסקור 

 ,ארה"בב. המודלים יושמו ונחקרו דיגיטאליות-ולמידה בסביבות טכנולוגיות סגנונות למידה

 ואוסטרליה. פינלנדקנדה, 

 קנדה -מודל של שונות על רקע אתני. 3.2.1

-לתוכנית להתמודדות עם שונות על רקע אתני, יושם מחקרית בקנדה עלמודל חינוכי המתייחס 

אחד  (.Ayotte, Saucier, Bowen, Laurendeau, Fournier, & Blais, 2003ידי איוט ועמיתיה )

מהנושאים העומדים בראש סדרי העדיפויות החברתיות והפוליטיות של קנדה הוא התמודדות עם 

ילדים מהגרים, שכן קנדה מדורגת כאחת מהגבוהות ביותר אתגרים חינוכיים העומדים בפני 

הספר הציבוריים בכל -ילדים מהגרים שמצטרפים לבתי 31,111בעולם ביחס להגירה לנפש, עם 

קנדה מגינה בחוזקה על זכויות  (,Charterבאמנת הזכויות והחופש של קנדה )לדוגמא,  שנה.

המודל  קריטריונים נוספים כגון שפה ודת.המיעוט נגד אפליה על בסיס גזענות, מגדר, מעמד ו

 .03שנבחן בקנדה מתואר בטבלה 

 על פי הקטגוריות ומרכיביהן בקנדה על רקע אתני. מיפוי המודל של שונות 03טבלה 

  מרכיביםה  הקטגוריה

    מקומי היקף המודל

    מחקרי מוהמודל ויישו ביסוס

    כלליים תכני המודל

 תוצר חיובי של המודל
ידע ומיומנויות 

 לימודיות
מיומנויות 
 חברתיות

 תפיסת העצמי עמדות

יושם המודל או המדינה בה 
 נערך המחקר

 קנדה
   

    תיכון שכבת גיל התלמידים

בהיבט  מאפייני השונות
 דמוגרפי

 אתני
 -סוציו

 אקונומי

   

בהיבט  מאפייני השונות
 הלימודי

 -לימודי

 הישגים

  
 

 

עם שונות אתנית, רובם ממשפחות  ח'-בכיתות ז' תלמידים עירוניים 891השתתפו  הקנדיבמחקר 

יסודיים דוברי -ספר על-בתשעה בתי למדואקונומית. התלמידים -ת מבחינה סוציולמעוטות יכו

-ספר יסודי בכיתות א'-במונטריאול, התלמידים לומדים בביתצרפתית הממוקמים במונטריאול. 

 י"ב.-הם לומדים בכיתות ז' ו', ולאחר מכן עוברים לתיכון שבו

לשנה הראשונה בתיכון. התוכנית סתגלות מתאר תוכנית לפיתוח יכולות המסייעות לה המחקר

לתכנון, אסטרטגיות של שליטה ויישום  ,ידע הכוללותת ומיומנויות קוגניטיביהתמקדה בפיתוח 

 ;ולהביע רגשותיכולת לזהות המתייחסות לרגשיות  מיומנויות ;לימודית משימההבנה ופתרון 

הספר ובקשת עזרה -להתמודדות עם סביבת ביתלות ויכ ,ל עצמיניהולהתנהגותיות מיומנויות 

 תפיסה עצמית בריאהופיתוח התנהגויות של כבוד, אחריות, הכוונה עצמית ושיתופיות; ו

 .שליטה על הישגים לימודייםהמתייחסת למידה של ערך עצמי, יכולת לשיפור ציונים ו

שעות של  1-לפני הפעלת התוכנית ובמהלכה )כ פסיכולוגיםשקיבלו אימון ותמיכה מהמורים, 

 שעות על בסיס שבועי 2אימון/תמיכה בכל פעם(, כמו גם אפשרות לתמיכה אישית וקבוצתית של 

תחושה של  חמישה חלקים. החלק הראשון התמקד בפיתוחהיו אחראים להפעלת התוכנית ב
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על ביצועים אקדמיים, החלק  בקש לחזק את התחושה של שליטה, החלק השני ביטחון פסיכולוגי

השלישי פיתח מיומנויות של שיתופיות, החלק הרביעי התמקד במטרות התנהגותיות ולימודיות 

חיים ספציפיות ובחלק האחרון התלמידים למדו וחוו את תהליך פתרון הבעיות ביחס ל

 הספר.-היומיומיים שלהם בבית

לקבוצת הניסוי, שבה הופעלה  כויהשתיתלמידים  611 כאשר ,ניסויי הוא מחקרהמתואר  מחקרה

לא היה הבדל בין  הביקורת, אשר לא נחשפה לתוכנית. לקבוצת כויהשתיתלמידים  385-התוכנית ו

קבוצת הניסוי לביקורת ביחס לשונות אתנית, אולם כן הייתה שונות אתנית בתוך הקבוצות, כך 

 מקבוצת הביקורת. 20%-מקבוצת הניסוי, בהשוואה ל 33%שתלמידים שנולדו בקנדה היוו 

 על התפיסה העצמית, ההסתגלות, תמיכה חברתית ופתרון בעיות, לבחינת השפעת התוכנית

בעוד שלפני הפעלת התוכנית,  רו לתלמידים שאלונים כמותיים לפני ולאחר הפעלת התוכנית.הועב

הממצאים מראים כי לא נמצאו הבדלים בין קבוצות המחקר ביחס לכל המשתנים הנבדקים, 

נמצאו השפעות , בקבוצת הניסוי שנחשפה לתוכנית ,למרות השונות האתנית בין התלמידים

הספר באופן כללי, מתמטיקה, -בית :סה העצמית של התלמידים לגביעל התפילתוכנית חיוביות 

יושר ואמון, יכולות גופניות ויחסים עם ההורים, כמו גם השפעה חיובית על צמצום התנהגויות 

כמו כן, התוכנית תרמה לרווח מקצועי  תוקפניות, בעיות חברתיות, בעיות קשב ופרישות חברתית.

המורים ייחסו לתוכנית שיפור בשיטות הפדגוגיות בהן  מבחינה מקצועית, ואישי למורים.

השתמשו, שיפור בהבנת התלמידים, שיפור בתגובות לתלמידים וכן שיפור ביחסיהם עם 

התלמידים. מבחינה אישית, רוב המורים חשו כי ההשתתפות שלהם בתוכנית זו והתמיכה שקיבלו 

 הועילה להם באופן אישי.

לדעת החוקרים, . ומכאן השפעתה המקומית שנת לימודים אחתהתוכנית הופעלה לאורך זמן של 

 יישום התוכנית לאורך מספר שנים יכול להוביל להשפעות גדולות יותר על המשתנים שנחקרו.

למורים הייתה תרומה משמעותית להצלחת התוכנית ולהשפעתה החיובית על התלמידים. אולם, 

, חשוב היה להמריץ אותם על מנת שיפעילו מעבר למוטיבציה והעניין הראשוניים שהיו למורים

 Ayotte, et  (האימון והתמיכה המתמשכים שקיבלו את התוכנית לאורך כל השנה כגון באמצעות

al., 2003.)  יש לציין כי החוקרות פנו אל כותבי המאמר במטרה לבדוק האם נערך מחקר המשך

 אך לא זכו לתגובה.

 

 ארה"ב -התפתחותי-חינוכימודל של שונות על רקע  .3.2.2

קירה ספרותית רחבה קיבלה משנה תוקף בסהתפתחותי -התמודדות עם שונות על רקע חינוכי

 Sheehy & Rix, withידי שיהי ועמיתיה )-על 3119בשנת  EPPI-Centreפורסמה בדו"ח של ש

Collins, Hall, Nind, & Wearmouth, 2009) .לשקף פרויקט מתפתח יתהיסקירה הה מטרת, 

 51%-, שבה יותר מ6שנים ונועד לתת מענה לשונות הקיימת באנגליה שלוששתוכנן לתקופה של 

החלק הראשון של משולבים בכיתות רגילות.  ,בעלי צרכים חינוכיים מיוחדים , שהםמהתלמידים

עוסק בזיהוי ותיאור מחקרים שבחנו גישות פדגוגיות המשלבות ילדים עם צרכים  הסקירה

החלק השני מרחיב את הסקירה ומציג מחקרים הבוחנים את אופי . רגילותמיוחדים בכיתות 

                                                           
לארה"ב אבל תיאור המודל הופיע בדו"ח שהתפרסם באנגליה ושראה צורך לבחון מודלים המודל מתייחס  6

 התפתחותי.-להתמודדות עם שונות על רקע חינוכי
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בוחן גישות פדגוגיות השלישי  החלק. האינטרקציות בין המורים, הצוות התומך והתלמידים

באמצעותן ניתן לייצר תוצרי למידה חיוביים עבור ילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בכיתות 

 ,Riethהוא מחקרם של רית' ועמיתיו ) וז סקירהומק באחד מהמחקרים שנבחנו לערגילות. 

Bryant, Kinzer, Colburn, Hur, Hartman, & Choi, 2003 ,חן את שיטת וב( שנערך בארה"ב

ממצבת את  . שיטה זוAI (Anchored Instruction: Glaser et al., 1999) -ההוראה המעוגנת

כדי לפתור בעיות מעשיות בחיים ולא המשתמשים בידע שלהם  ,התלמידים כמשתתפים פעילים

עליהם רק לצורך שינון מידע. התלמידים בוחנים ומעריכים באופן ביקורתי סיטואציות של בעיה, 

לבצע מחקר כדי ליצור קשרים בין ידע חדש ולשאול שאלות, להעריך ולנתח מידע, לתת רפלקציה 

להיות בכך ו סייע זה לזה ללמודול תוף פעולה בלמידהי. לתלמידים ניתנת אפשרות לשלידע קיים

 .02. המודל שנבחן בארה"ב מתואר בטבלה חלק מקהילה לומדת

 על פי הקטגוריות ומרכיביהןהתפתחותי -בארה"ב על רקע חינוכי. מיפוי המודל של שונות 02טבלה 

 מרכיביםה  הקטגוריה

   מקומי היקף המודל

   מחקרי מוהמודל ויישו ביסוס

   כלליים תכני המודל

 תוצר חיובי של המודל
ידע ומיומנויות 

 לימודיות
  /מוטיבציהעניין

יושם המודל או המדינה בה 
 נערך המחקר

 ארה"ב
  

 שכבת גיל התלמידים
 תיכון חט"ב

 
 

בהיבט  מאפייני השונות
 דמוגרפי

 
  

בהיבט  מאפייני השונות
 הלימודי

 -לימודי

הישגים
7

 

  -חינוכי

 התפתחותי

-טכנולוגי

 דיגיטאלי

 

 21-תלמידים ו 23בשתי כיתות ) שפה שלמדו ,תלמידים בכיתה ט' 13המחקר בוצע בקרב 

שאובחנו כבעלי לקות תלמידים,  7בכל כיתה שולבו . אצל אותו המורה תלמידים בהתאמה(

למידה בהתאם למדיניות ההערכה והמיצוב של תלמידים בעלי לקות למידה. תלמידים אלו היו 

המחקר השתמש בשתי שיטות לאיסוף נתונים,  מודי וקשיים בקריאה.בעלי היסטוריה של קושי לי

שאלות ותגובות המורה  )עובדתי/פרשני( ורמת )קצר/ארוך( האחת כללה תצפית לתיעוד אורך

 והתלמיד, והשנייה כללה ראיונות שבוצעו עם המורה והתלמידים.

נויות חשיבה ברמה מערכי השיעור של המורה פותחו בסיועם של החוקרים במטרה לעודד מיומ

גבוהה. השיעורים הראשונים כללו הרצאות פרונטליות של המורה במהלכן התלמידים נתבקשו 

 ערבות שיטת ההוראה המעוגנתלקרוא חומר מספרי הלימוד. השיעורים הבאים כללו יישום הת

בסרט במקום קריאה מספר ומיקוד בשאילת שאלות  שכללה הוראה המבוססת על צפייה

התלמידים חולקו לקבוצות ובמיומנויות של חשיבה ביקורתית. כמו כן, במהלך יישום השיטה 

והצגתו לשאר  ע מחקרוציבלהשתמש באמצעים טכנולוגיים לצורך קטנות בהן היה עליהם 

יצוע מחקר ומיומנויות של לפני החלוקה לקבוצות, התלמידים למדו מיומנויות של ב. התלמידים

למורים ניתנה תמיכה ביצוע ראיונות, ששימשו אותם לאחר מכן להשלמת הפרויקט המחקרי. 

                                                           
 זה השונות היא על רקע לקויות למידה במחקר 7
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, . דיונים אלה עסקוהמורה דיונים עם החוקרים, במהלכה ערך מהחוקרים מספר פעמים בשבוע

 בעיות שעלו בזמן השיעורים.כן בחומרי הלמידה ואסטרטגיות ההוראה, ובבין היתר, 

שיטת נראה כי בהיבט התלמיד,  .למורה והן מצביעות על תרומה הן לתלמידים המחקרתוצאות 

, גם לבעלי סייעה לתלמידים ,ידי התלמידים-המבוססת בין היתר על מחקר ודיווחו על ,זוהוראה 

הממצאים בנוסף לקחת אחריות על הלמידה שלהם. ו להיות לומדים פעילים הצרכים המיוחדים,

 תגובות לשאלותמבחינת קוגניטיבית ומוטיבציונית של התלמידים, שכן התפתחות הצביעו על 

שיטה כן ניכר כי  . כמוהבנה עמוקה יותר של החומר הנלמדחשיבה ברמה גבוהה ו ניכרה ,המורה

 . אלהולביטחון שלהם בהבנת החומרבתהליך הלמידה רמה להעצמת העניין של התלמידים תזו 

נוכחות גבוהה בו השתתפות מוגברת של התלמידיםתיהם בשיעור והן בבאו לידי ביטוי הן בתגובו

סייעה לעלייה ברמת ואורך ה זו ת הוראהראה כי שיט בהיבט המורה, המחקר. הספר-יותר בבית

המתאים גם  חשובלהוראה יותר אינטרקטיבית ולמיצוב הוידאו ככלי הוראתי  שאלות המורה,

מחקר זה הינו מקומי מאחר ובוצע בהיקף מצומצם של שתי  .לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים

החוקרים מציינים כי המחקר הוא מחקר תיאורי ראשוני, ושעל אף שהתוצאות נראות  כתות.

לא ניתן להסיק מהן מסקנות מוחלטות. עם זאת, הממצאים מדגישים את החשיבות  - מבטיחות

תערבות המתאימה לתלמידים בחט"ב שבעריכת מחקרים נוספים על תפקיד ההוראה המעוגנת כה

 ובתיכון עם ובלי לקויות למידה.

 פינלנד -סגנונות למידהמודל של שונות על רקע  .3.2.3

 הם תושבים 2.8%מיליון, רק  5.2מתוך אוכלוסיה של  .יחסיתהחברה בפינלנד היא הומוגנית 

קיימת  אולם, זרים. 03.9%הוא ש OECD-ביחס לממוצע השל זרים אחוז נמוך  . זהוזרים אזרחים

הספר היא מבוזרת, -שיטת ניהול בתישונות בין התלמידים, שמקורה בשונות לימודית. בפינלנד 

כך שמבנים מסורתיים של למידה הוחלפו במבנים מודולרים, המאפשרים לתלמידים יותר בחירה 

לנד עובדים במה ללמוד, ולמורים לתכנן את תוכנית הלימודים ולבחור ספרי לימוד. המורים בפינ

(, ולכן זה מעניק להם זמן OECD-פי ה-שעות על 712שעות בשנה בכיתה )פחות מהממוצע של  593

הספר היסודיים בפינלנד, -כחלק מתוכנית הלימודים לבתי לתמוך בתלמידים עם קשיי למידה.

 Finnish Nationalהמורים נדרשים לקחת בחשבון את סגנונות הלמידה השונים של התלמידים )

Board of Education, 2004, p. 18 .) 

ידי -עלשיושם , (Prashnig, 2004) פרשינגמודל סגנונות הלמידה של הוא המוצג במחקר המודל 

-על מסייע בחלוקה גמישה לקבוצותבפינלנד. המודל  (Rytivaara, 2011החוקרת אנה ריטיבארה )

 Dunn & Dunn’s Learning Style) מודליםשני  מתבסס על שילוב שלו פי סגנונות למידה

Inventory: Dunn et al, 1995 and VARK model: Fleming, 2001) הן מתייחס . מודל זה

 , כגון תמריץ חברתי )העדפת הלומד לעבוד לבד או בזוגות(להתמודדות הלומד עם תמריצים שונים

-מילולי או פיזי, , כגון איסוף מידע ויזואלילהעדפת הלומד בהתייחס לדרך שלו לאסוף מידעוהן 

 .03המודל שנבחן בפינלנד מתואר בטבלה  תנועתי.

תלמידים מהחינוך הכללי  31בשתי כיתות ששולבו לכיתה אחת. כיתה אחת מנתה יושם  זהמחקר 

תלמידים מהחינוך המיוחד )תלמידים בעלי בעיות התנהגותיות  01הכיתה השנייה מנתה ו

המשולבת, כאשר הם מלווים את  הההוראה בכיתהיו אחראים על  םמוריהשני . ולימודיות(

הנתונים נאספו בשיטה איכותנית בשלוש נקודות זמן: תצפית על  .תלמידיהם מכתה א' ועד ו'
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כיתה משולבת של ילדים בכיתה ו', תצפית על כיתה משולבת של אותם שני מורים שלימדו הפעם 

 בכיתה ג' )שנתיים וחצי לאחר מכן(. ילדים בכיתה א' וראיונות עם המורים כשאותם תלמידים היו 

 על פי הקטגוריות ומרכיביהןסגנונות למידה על רקע  בפינלנד. מיפוי המודל של שונות 03טבלה 

 מרכיביםה  הקטגוריה

   מקומי היקף המודל

   מחקרי מוהמודל ויישו ביסוס

   כלליים תכני המודל

 תוצר חיובי של המודל
מיומנויות 

 תחברתיו
  

יושם המודל או המדינה בה 
 נערך המחקר

 פינלנד
 

 

 שכבת גיל התלמידים
 יסודי
 

 תיכון חט"ב
 

בהיבט  מאפייני השונות
 דמוגרפי

 
  

בהיבט  מאפייני השונות
 הלימודי

 -לימודי

 הישגים
 סגנון למידה

  -חינוכי

 התפתחותי

 

כאשר כל קבוצה  ,8קבוצות ארבעהתלמידים לידי חלוקה של -החלוקה לסגנונות למידה בוצעה על

התלמידים 'האדומים' תוארו כלומדים תחרותיים  שמייצג סגנון למידה אחר: קיבלה שם של צבע

, שאוהבים לרכוש ידע, בעלי כושר ניתוח ויכולת ארגון טובה; התלמידים 'הכחולים' ושמיעתיים

וקים' היו דומים היו פטפטנים והעדיפו ללמוד בסגנון רגוע ולא בקצב מהיר; התלמידים 'היר

ו לעזרת מבוגר; ותלמידים 'צהובים' אהבו שקט והעדיפו קלכחולים, אלא שכדי ללמוד הם נזק

שימשו ככלי להפוך את פי צבע -הקבוצות עללעשות את המטלות לאט ולעבוד במרחב נפרד. 

 הלמידה ליחידנית וכאמצעי לניהול הכיתה. לכל תלמיד היו שיעורים בהם למד עם תלמידים שיש

להם את אותו הצבע, שיעורים בהם למד עם תלמידים שיש להם צבע דומה )כחול עם אדום; צהוב 

)כחול עם צהוב; אדום עם ירוק(  עם ירוק(, שיעורים בהם למד עם תלמידים שיש להם צבע מנוגד

 ושיעורים שנלמדו במליאה.

הנוכחי מציע שיטה  באופן מסורתי, חלוקה לקבוצות מתבצעת על בסיס יכולות לימודיות. המחקר

ניתוח הנתונים הוא אתנוגרפי,  התנהגויות תלמידים. על לחלוקה גמישה לקבוצות שמבוססת גם

כיתה הטרוגנית לפי סגנונות למידה, המבוססת על חלוקה הן על פן ומצביע על כך כי חלוקה של 

בכך שהתלמידים חברתי, מפחיתה בעיות בניהול הכיתה, -לימודי והן על פן התנהגותי-קוגניטיבי

 לומדים גם מיומנויות חברתיות.

( התלבטו בשאלה האם חלוקה לפי Landrum & McDuffie, 2010; Rayner, 2007חוקרים )כגון, 

-ישנה חוסר כיום .דיפרנציאלית/מובחנת סגנונות למידה היא אמצעי מתאים לשימוש בהוראה

ג סגנונות קוגניטיביים, דבר בהתייחס לתפיסת מושג סגנונות הלמידה כמובחן ממושעקביות 

( Snider & Roehl, 2007ידי סנידר ורול )-סקר שנערך על .שמשפיע על תוקף מתודולוגי של המושג

-מצא ש. סקר זה הוראה מובחנת לכל תלמידלהראה כי ישנה מודעות הולכת וגוברת של מורים 

מחקרים נוספים )כגון,  בארה"ב רואים בסגנונות למידה כאמצעי הוראה חשוב. K-12ממורי  81%

Vaughn & Baker, 2001) בשל  של תלמידים סגנונות למידההתחשבות במחזקים את הצורך ב

                                                           
פי -החלוקה לקבוצות התבצעה על בסיס ההיכרות של המורים את התלמידים בשבועות הראשונים של השנה, על 8

פי שאלונים -ימות מיוחדות שנועדו לתצפת על התלמידים לצורך מטרת זיהוי סגנונות הלמידה השונים ועלמש

 שחולקו להורי התלמידים.
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נקודת  .של התלמידיםהלמידה  ההוראה של המורים לסגנונות  ההתאמה של סגנונותחשיבות 

המחקר נערך בכיתה שבה יש שני  , שכןדופןהמתודולוגיה יוצאת היא ב חקר זהחולשה של מ

על ממצאים ומסקנות כמו כן, קשה להכליל  כיתה מסורתית שבה ישנו מורה אחד.בניגוד לורים מ

 מודל מערכתי.בנית סמך מחקר אתנוגרפי, מקומי, ולהשליך מכך על 

 אוסטרליה וישראל -דיגיטלי-על רקע טכנולוגי מודל של שונות .3.2.4

רשומים לקורסים מתוקשבים, ולפי הערכה של חברת  K-12כיום, יותר משני מיליון תלמידי 
9
Ambient Insight אכן, הצמיחה בלמידה דיגיטלית 3103מיליון עד שנת  01-מספר זה יגיע ל .

מציבה את אחד מהאתגרים החשובים ביותר שמערכות חינוך צריכות להתמודד כיום והוא כיצד 

 & ,Collinsאמצעות הטכנולוגיה )לסייע למינוף הלמידה ולצמצום השונות בין תלמידים ב

Halverson, 2009; Finn & Horn, 2013; Fullan, 2007; U.S. Department of Education, 2010.) 

 Every Chance to Learnתוכנית הלימודים באוסטרליה מתייחסת מפורשות למסגרת של

(Australian Capital Territory Government, 2006) לפיה כל תלמיד צריך לדעת לקרוא ולכתוב ,

באופן יעיל, לנתח, לפרש ולהרכיב טקסטים, לדבר לצורך מטרה והשפעה, לתרום ליעילות 

, למרות PISAפי נתוני מבחן -הקבוצה ולהבין ולהעריך שונות בין תלמידים. עם זאת, על

ים כי בניגוד למדינות שאוסטרליה מדורגת בין בעלות הביצועים הגבוהים ביותר, הממצאים מרא

פער גדול בין תלמידים בעלי הביצועים הגבוהים ביותר לתלמידים בעלי  קייםאחרות, באוסטרליה 

אקונומי -, כך שהרקע הסוציואקונומי-הביצועים הנמוכים ביותר שנובע מפערים על רקע סוציו

מי השיגו אקונו-מהשונות בהישגים. תלמידים מהרבעון התחתון של רקע סוציו 00%מסביר 

ידע המתאים לשנתיים וחצי פחות מתלמידים באותו הגיל הנמצאים ברבעון  3111בממוצע בשנת 

אקונומי. פער זה מציב את התלמידים בסיכון רציני שלא להשיג את -העליון של הרקע הסוציו

ולתרום לאוסטרליה  30-רמת ההישגים המתאימה כדי להשתתף באופן מלא ככוח עבודה במאה ה

 (. Thomson & De Bortoli, 2008)יצרני בתור אזרח באופן 

( Learning by Design: Kalantzis & Cope, 2004ידי קלנטזיס וקופ )-מודל שפותח באוסטרליה על

מתמקד בזיהוי ורתימת ההבדלים האישיים בין תלמידים לצורך הלמידה באמצעות שילוב 

 .05טכנולוגיה. מיפוי מודל זה מתואר בטבלה 

פדגוגית, המודל מתייחס לבניית ידע בארבעה שלבים: התנסות אישית, המשגה, ניתוח מבחינה 

ויישום. המודל מציע כלי לניהול ידע, שמבחינת דרישות טכנולוגיות, מצריך לא יותר מאשר מחשב 

( ובאמצעותו המורים יכולים לתעד את Wordמחובר לרשת עם דפדפן ותוכנית לעיבוד תמלילים )

בתהליך בניית הידע ולהשתמש בתוכן הנלמד בצורה שיתופית עם תלמידים  הבחירות שנעשות

ספר עירוני -יישם את המודל בבית (Van Haren, 2010) ומורים אחרים. המחקר הנוכחי

משנת  Learning by Design -ספר בהם פועלת תוכנית ה-באוסטרליה שהוא חלק ממערך של בתי

3113. 

 

 

 

                                                           
9

 Ambient Insight היא חברת מחקר שמשתמשת בניתוחים מנבאים כדי לזהות אפשרויות של תשואה בלמידה באמצעות טכנולוגיה ,

http://www.ambientinsight.com  

http://www.ambientinsight.com/
http://www.ambientinsight.com/
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 דיגיטלי על פי הקטגוריות ומרכיביהן-שונות באוסטרליה על רקע טכנולוגי. מיפוי המודל של 05טבלה 

 מרכיביםה הקטגוריה

  מקומי היקף המודל

  מחקרי מוהמודל ויישו ביסוס

  כלליים תכני המודל

 תוצר חיובי של המודל
ידע ומיומנויות 

 לימודיות
 /מוטיבציהעניין

יושם המודל או המדינה בה 
 נערך המחקר

  אוסטרליה

   חט"ב שכבת גיל התלמידים

בהיבט  מאפייני השונות
 דמוגרפי

 
 

בהיבט  מאפייני השונות
 הלימודי

 -לימודי

 הישגים

-טכנולוגי

 דיגיטאלי 

 

-המחקר בחן את יישום המודל באמצעות שימוש בשיטה האתנוגרפית שכללה ראיונות חצי

והערות שטח של החוקרת על ארבעה מובנים, הקלטות, סקר תלמידים, רפלקציות, יומן רפלקציה 

תלמידים בכיתה ח' ושני מורים. התלמידים שנבחרו למחקר זה אינם שונים זה מזה במצבם 

אקונומי )שני ההורים עובדים(, האתני )ילידי אוסטרליה( והדתי )אינם בעלי שיוך דתי(, -הסוציו

 (.אולם שונים זה מזה מבחינת יכולות לימודיות )גבוהות לעומת נמוכות

חיזוק באמצעות  הממצאים הראו כי יישום המודל תרם להתמודדות עם השונות הלימודית

באמצעות אסטרטגיות תלמיד. התלמידים שותפו כלומדים פעילים ושל כל היחודיים  המאפיינים

כל אחד תרם את חלקו לדיונים, שכך , השתקפו כל תלמיד נקודות המבט האישיות של שיתופיות

למרות שהלמידה תוכננה לכלל הכיתה, . לפיתוח חשיבה עמוקה של התוכן ועודלפתרון בעיות, 

מכיוון שהתלמידים נדרשו להסתמך על ידע קודם ועל ניסיון החיים שלהם במהלך הלמידה, 

הלמידה הפכה לאישית עבור כל תלמיד. תהליכי בניית הידע נבנו זה על גבי זה והמורים היבנו 

מעבר לכך שתרם  -תהליך זהורך העמקת ההבנה של התלמידים.ויצרו רצף של תהליכים אלו לצ

, שבאו לידי ביטוי ברמה הניב תוצאות גם מבחינת הישגי הלומדים -לאיכות הלמידה השוטפת

הגבוהה של החיבורים שכתבו )כולל כתיבת ציר זמן(, בדו"חות מחקר, בהצגות מילוליות בכיתה 

 . שימוש במגוון רחב של כלי תקשורת ואופני הצגהובתכנון פוסטר/קולאז' וכן שער למגזין, תוך 

תחושת שייכות שדיווחו על למורים גם בהקשר מודל ל יש לציין כי ניכרת תרומה -בנוסף

למרות חשיבותו של מחקר זה לא  ם, שהובילה למחויבות ועניין גבוהים יותר בהוראה.הלתלמידי

ניתן היה לאתר בספרות המקצועית מחקר המשך למחקר האוסטראלי ואף לא מחקר המתבסס 

 על ממצאיו.

תכנית שפותחה בישראל שמטרתה גם היא לסייע למינוף הלמידה ולצמצום השונות בין תלמידים 

. תכנית זאת מבוססת על חמישה (time to know"עת הדעת" )באמצעות הטכנולוגיה היא תכנית 

מרכיבים: מחשב לכל ילד עם עמדת עבודה למורה, תכנית ליבה אינטרקטיבית שנתית, פלטפורמת 

מאות שיעורים ויחידות הוראה דיגיטלית ותמיכות פדגוגיות וטכניות. התכנית בישראל כוללת 

כנית הלימודים של לת , המותאמים אנגלית, עברית מתמטיקה ומדעים -לימוד במקצועות הליבה

בתי ספר ספר בישראל וכן בעשרות -בתי 011-, כיום התוכנית פועלת ביותר ממשרד החינוך

ידי -, התוכנית נבחרה על3119בשנת  בארה"ב, ובמדינות נוספות כגון צרפת, קוריאה וסינגפור.

ית זו מיפוי תכנ כאחת משש היוזמות הישראליות שיכולות ליצור עתיד טוב יותר.ועידת הנשיא 

 .01בישראל מתואר בטבלה 
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 על פי הקטגוריות ומרכיביהןדיגיטלי -טכנולוגיי המודל של שונות בישראל על רקע . מיפו01טבלה 

 מרכיביםה הקטגוריה

  מקומי היקף המודל

  מחקרי מוהמודל ויישו ביסוס

 מדעיים כלליים תכני המודל

 תוצר חיובי של המודל
ידע ומיומנויות 

 לימודיות
 

יושם המודל או המדינה בה 
 נערך המחקר

 ישראל
 

  יסודי שכבת גיל התלמידים

בהיבט  מאפייני השונות
 דמוגרפי

-מצב סוציו
 אקנומי

 

בהיבט  מאפייני השונות
 הלימודי

 -לימודי

 הישגים

-טכנולוגי

 דיגיטאלי 

 

הניח כי פתרון ( Rosen & Wolf, 2011ידי רוזן ווולף )-מחקר שנערך לבחינת תכנית עת הדעת על

אקונומי יכול להתבסס על צמצום הפער הדיגיטלי -אפשרי לצמצום פערים על רקע סוציו

באמצעות מתן מחשב לכל ילד ושימוש בסביבת למידה קונסטרוקטיביסטית. במחקר לקחו חלק 

תלמידים אשר הצטרפו  39אקונומי נמוך, אשר לומדים בכיתה ה'. -תלמידים מרקע סוציו

תלמידים אשר למדו בכיתה רגילה  33 -דעת" בישראל היוו את קבוצת הניסוי ולתוכנית "עת ה

בשיטה המסורתית, שימשו קבוצת ביקורת. הממצאים מצביעים על כך שלמידה בסביבה 

קוסטרוקטיביסטית משולבת טכנולוגיה מקדמת באופן מובהק הישגים מתמטיים ושפתיים )שפת 

על כך שכתוצאה מהלמידה בסביבת הלמידה  אם ושפות זרות(. בנוסף מצביעים הממצאים

הייחודית, צומצמו פערי הידע והמיומנויות בין התלמידים בקבוצת המחקר לעומת קבוצת 

הביקורת. לבסוף דנים החוקרים בתרומה הייחודית שיש לשימוש בטכנולוגיה לצמצום פערים על 

 אקונומי.-רקע סוציו

על פי ברמה גבוהה במתמטיקה קע הישגים לימודיים . מיפוי המודל של שונות בארה"ב על ר07טבלה 

 הקטגוריות ומרכיביהן

 מרכיביםה  הקטגוריה

   מערכתי היקף המודל

   מדיני מוהמודל ויישו ביסוס

   מתמטיקה תכני המודל

 תוצר חיובי של המודל
ידע ומיומנויות 

 לימודיות
 גבוהות

  

יושם המודל או המדינה בה 
 נערך המחקר

 ארה"ב
  

   תיכון שכבת גיל התלמידים

בהיבט  מאפייני השונות
 דמוגרפי

 מוצא אתני
 

 השכלה
 

 

בהיבט  מאפייני השונות
 הלימודי

 -לימודי

 ספרי-בית
  

 

 

מניתוח הנתונים עולה כי משתנים דמוגרפים הם מנבאים חזקים לשונות הקיימת בין תלמידים 

בעלי הישגים גבוהים במתמטיקה, אם כי החוקרים מציינים כי גם כאשר מפקחים על משתנים 

אלו השונות עדיין קיימת באופן ניכר. נמצא כי אזורים בהם יש הרבה הורים בעלי השכלה גבוהה 
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הם בעלי סבירות גבוהה יותר  -אמריקאי-בהם יש הרבה תלמידים ממוצא אסייניוכן אזורים 

 לתפוקה של תלמידים בעלי הישגים גבוהים.

 החוקרים מציינים כי מאפיין של השונות הקיימת בא לידי ביטוי בזנב העליון של עקומת ההישגים

תר להיות בעלי הישגים הספר בעלי הסבירות הגבוהה יו-, שבו נמצאים בתי(07)ראה מיפוי בטבלה 

אינו מתקיים! החוקרים מסבירים זאת בכך  SATגבוהים. עם זאת, ניבוי דומה על בסיס ציוני 

שדורש ידע  SAT-הספר רואים כאחריות שלהם להכין את התלמידים למבחן ה-שכמעט כל בתי

הספר במידת ההשקעה -בסיסי במתמטיקה ובאנגלית, אולם לא קיימת אחידות בין בתי

ידים מוכשרים לצורך פיתוח מיומנויות מתקדמות יותר של פתרון בעיות והשגת  רמה בתלמ

. המסקנה של החוקרים היא AMC-גבוהה יותר של שליטה במתמטיקה הנדרשת לצורך מבחן ה

שכמות התלמידים בעלי הישגים גבוהים במתמטיקה הקיימת כיום בארה"ב היא רק חלק קטן 

השיג רמות גבוהות במתמטיקה. מסקנה זו נתמכת בתוצאות מאותם תלמידים בעלי פוטנציאל ל

 PISA (OECD, 2011.) - פיזהמבחנים בינלאומיים, כגון 

 

 שלא הוכנסו לסקירה והסיבות לכךמודלים  .3.3

( או 0.0סעיף שהחוקרות מצאו בחיפושיהן לפי מילות הקוד )ראו להלן נפרט מספר מודלים 

שנחשפו אליהם במהלך עבודתן ולא נכללו בסקירה. מודלים אלו מייצגים רק חלק מהתכניות 

בחרנו לציין מודלים אלו מאחר  הקיימות בארץ ובעולם ואין המסמך הזה יכול להכיל את כולם. 

ואם ניתן היה למצוא מחקר מקיף הבוחן את תרומתם, יש להניח כי ניתן היה ללמוד ממסקנותיו 

 אף לישמם בהיקפים נרחבים בארץ. ואולי

 מודלים שיושמו במדינת ישראל ולא נכללו בסקירה:

בעקבות המחאה ( 3103-02השנה )שהוחל על כל ילדי ישראל  3חוק חינוך חינם מגיל  .א

יש . של השפעתו חדש ואין חקירה או תיעודהמודל הינו . (3103, וספיבק יונה) החברתית

 בעוד כמה שנים. יישומו והשפעתו של מודל זהאת יהיה לראות להניח כי ניתן 

בתהליך התבצע  (.3112)מחלב, מודל מקומי להתמודדות עם שונות בתחום מדעי המחשב  .ב

בהוראת מדעי המחשב  -עבודה בקבוצות  -אחת משיטות ההוראה השיתופית של יישום 

בכיתה הטרוגנית. הממצאים מראים כי למודל השפעה חיובית על המוטיבציה של 

 תצפית -ניתוח איכותניהמודל לא הוכנס לסקירה מאחר ונחקר באמצעות תלמידים. ה

 ולא ניתן להכלילו.

. http://dover.idf.il/IDF/News_Channels/today/10/05/2103.htm –עתידים פרויקט  .ג

הפרויקט מתבצע בשילוב עם הצבא, הטכניון ואוניברסיטאות נוספות ומיועד לבני עיירות 

פיתוח עם יכולות גבוהות )פוטנציאל( אך ביצועים לימודיים נמוכים. עד לפני תחילת 

הפרויקט תלמידים לא הגיעו ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה כגון הטכניון ולא השתתפו 

הפרויקט בעל השלכות חברתיות ומדיניות מדהימות,  בעתודה אקדמאית. למרות היות

 . ולא לווה במחקרפרסומיים במאמר אקדמי אלא רק באתרים מסודר תיעוד  בוצעלא 

 ולא נכללו בסקירה: אחרותת ושיושמו במדינמקומיים מודלים 

 & Bishop( ובישופ ועמיתו ) ,0995Bishopשהוצע על ידי בישופ ) תמריצים-מודל מבוסס .א

Wobmann, 2004 נוצר על ידי בחינות של יכולות תלמידים המתבצעות באמצעות גורמים )

http://dover.idf.il/IDF/News_Channels/today/10/05/2103.htm
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מערכתיים ולא מקומיים. הציונים המערכתיים )מקביל לציוני בגרות חיצוניים -מרכזיים

 מדד אשר –מדד טוב יותר לאוניברסיטאות לטענת הכותב או מבחני פיזה( משדרים 

ידים מאשר הציונים המקומיים )מקביל לציוני מתאר טוב יותר את היכולות של התלמ

( מהווה תמריץ לתלמידים ללמוד  ,3115Wobmann) וובמן מגן(. מדד זה לטענתו של

ולבצע את המשימות ברמה גבוהה יותר. אמנם, לטענת המחברים למודל זה השפעה 

חזקה יותר על תלמידים עם הישגים גבוהים מאשר על אלו עם הישגים נמוכים, אבל 

מודל זה יכול  יש לבדוק האם אקונומי או תרבותי-יבט של שונות על רקע סוציאומה

המאמר הוא תיאורטי ולא יושם  את השפעת השונות בין התלמידים על הישגיהם.לצמצם 

 בשטח ולא לווה במחקר. לכן אין יכולת להוכיח את ישימותו.

, שנועדה לתת מחקר שבחן תוכנית לימודים מואצת במתמטיקה בקבוצות הטרוגניות .ב

, מצא כי לתוכנית לונג איילנדמענה מקומי לשינוי בתוכנית הלימודים במתמטיקה ב

הייתה השפעה חיובית על הישגי תלמידים במתמטיקה, גם כשהיו בעלי שונות על רקע 

. המחקר הראה גם כי ההשפעה על תלמידים בעלי הישגים אקונומי או תרבותי-סוציו

 & Burris, Heubertהטרוגניות יחסית לקבוצות הומוגניות )גבוהים לא נבדלה בכיתות 

Levin, 2006.)  הינו מקומי, מלבד הדגש על מקצוע המתמטי שהוא חשוב עד מאד, המחקר

לכן העדפנו להציג בפירוט . ( או ארה"ב כולהstateלא יושם בהיקף של מדינה )הפרויקט 

 ינות בארה"ב.מודלים כוללניים יותר שיושמו ונחקרו במספר רב של מד

המחקר משווה שיטת למידה  .((Cottaar, 2012 מודל מקומי לבחינת שונות מגדרית הולנד .ג

'גברית' מול שיטת למידה 'נשית', וכן מודל לשילוב השיטות. למודל השפעה על יכולת 

ולא המחקר הוצג בכנס  ת.מדעית ועל תפיסת גישת עבודה באוניברסיטה והצלחה אקדמי

בעיתון מקובל ולכן בחרנו שלא להכלילו. כמו כן, איננו משוכנעים כי זו פורסם כמחקר 

 הגישה המתאימה לטיפול בשונות המגדרית.

 

  דיון. 4

נושא השונות בין תלמידים במערכת החינוך הוא בעל חשיבות רבה, שכן הוא בעל השפעה עתידית 

תפקידים עתידיים במעגל ללקראת השכלה גבוהה, בחירת מקצוע עתידי ובנוגע לטיפוח תלמידים 

האם לשאוף העבודה. השאלה המרכזית שעולה בהתמודדות עם שאלת השונות בין תלמידים היא 

תפקיד עתידי או שמערכת שייצרו אבחנה בין תלמידים לצורך להתאמת מסלולים לימודיים 

האנושי ' את ההון למקסם' על מנת ת של התלמידיםוהחינוך צריכה להיות ממוקדת בחיזוק היכול

אינן . כיום, מערכות החינוך ניעות חברתית של האוכלוסיה בישראל ועל מנת לאפשר לרוב

ניעות חברתית, לדוגמא בהתמודדות עם שילוב תלמידים מהמעמד הנמוך, מצליחות להבטיח 

(. מבנה חברתי הוא חסם בתהליך Eden & Kalekin-Fishman, 2006כלל מהגרים )-בדרך

שכן  ;(Bernstein, 1996או דת שונים ) , מגזרם הבאים ממעמד, מוצאהאינטגרציה של תלמידי

הספר. לכן, -קודים של תקשורת בסביבה הביתית לעיתים שונים מהקוד החברתי המקובל בבתי

 הספר יגלו את מקור הקשיים ויפתחו דרכי התמודדות עם קשיים אלו.-חשוב שבתי

ים ונציג מספר אפשרויות כיצד ניתן לסייע להלן נדון במודלים להתמודדות עם שונות בין תלמיד

בארץ בקבלת החלטות בהיבט של אופן הטיפול בשונות או בחירת המודל חינוך המערכת ל
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אפשרויות אלו נידונות לפי התאמתן למערכת החינוך  .התמודדות עם שונות תלמידיםל המתאים

תרבות והחברה אליה שונות מיוחסת גם לזהות העצמית והחברתית כתוצאה מהמכיוון שבארץ, 

 (.NRC: Heath, 2007; 3110)קשתי ועמיתיו,  שייכים

בתהליך סקירת המודלים, בחרנו להתמקד במודלים המציעים דרך להתמודד עם שונות תלמידים 

על רקע משתנים שונים שבאים לידי ביטוי במדינות שונות בעולם ובישראל. משתנים אלו יוצרים 

אתני, כישורי וסגנונות למידה, בתי ספר שונים , כולל שפה מגזרי פערים על רקע לימודי, מגדרי,

 דיגיטאליים-יםטכנולוגיפערים , םייהתפתחות-יםחינוכי)והנגזרת מכך איכות המורים(, היבטים 

 -הצגנו הוכחות לפערים הקיימים על בסיס מבחנים ופרויקטים בינלאומיים, כגון הכמו כן, ועוד. 

TIMSS ו- ROSE. 

שמתוארות בסקירה זו הן מגוונות מבחינת האוכלוסיה המתגוררת בהן, לדוגמא קנדה המדינות 

שמדורגת כאחת מהגבוהות ביותר בעולם ביחס להגירה לנפש; מבחינת היעדים החינוכיים שהן 

בבתי הספר הרגילים )כולל נכים תלמידים כל ה, שדוגלת בשילוב רצות הבריתמציבות, לדוגמא א

ומבחינת מגוון אפשרויות הלימוד, לדוגמא  ;’No child left behind‘קשים( והמסר שלה הוא 

-הספר שמאפשרת בחירה של תוכן הלימוד הן על-מבוזרת של בתי פינלנד שדוגלת בשיטת ניהול

 ידי המורים.-ידי התלמידים והן על

, כגון באופן מדיניהמודלים שנסקרו פותחו ויושמו בעשר השנים האחרונות באופנים שונים: 

 שהוצעו בארה"ב או הסטנדרטים בתחום המדעים שהוצעו Common Core-ההסטנדרטים של 

או לחילופין מודלים שיושמו ונחקרו בארץ  NRC (3103) ידי-על בעשור הקודם וכעת נכתבו מחדש

, כגון המחקר מחקריבאופן ; הראשית הינה אחת החוקרת הראשית גם בסקירה זו והחוקרת

מתאר תוכנית לפיתוח יכולות המסייעות להתסגלות לשנה הראשונה בתיכון על הניסויי בקנדה ש

בסיס שונות אתנית או המחקר שנערך בארץ ובדק את האפקטיביות של העדפה מתקנת כשיטה 

 מחוננים. ותלמידות לטיפול בשונות על רקע מגדרי בקרב תלמידים 

מודל ת השונות באופן מערכתי: בעיי עם להתמודד מפורש יעד הציבובסקירה, הצגנו מודלים ש

 העלאת הסטנדרטים של תוכן הלימוד והכלים להערכתושהוצע בארה"ב, מתייחס לחשיבות 

הספר היא בעלת חשיבות רבה, בפרט -בצמצום השונות. חיזוק הרמה הביצועית של בתי

 Common Core -ידי ה-. סטנדרטים לדוגמא הוצעו עלאקונומי נמוך-ממצב סוציולתלמידים 

בארה"ב, לפיהם תלמידים צריכים לרכוש ידע ומיומנויות שיסייעו להם להצליח ברמה הבסיסית 

בשוק העבודה ובחברה. הידע והמיומנויות שיש לרכוש מתייחסים לתחומי מפתח של קריאה, 

כתיבה, דיבור והקשבה, שפה, שימוש במדיה ובטכנולוגיה ומתמטיקה. באופן, מעשי, בין היתר, 

סטנדרטיים להערכת הישגי ובינלאומיים  לאומיים יצירת מבחניםים מוביל לאימוץ הסטנדרט

בארה"ב מתייחס לקביעת סטנדרטים  NRC-ידי ה-תלמידים. מודל מערכתי נוסף שהוצע על

הם הידע והמיומנויות שמסייעים להבין מדע הן ברמה המדעים. סטנדרטים אלו קובעים מ בתחום

שורים למדע, לצרוך מידע מדעי וטכנולוגי בחיי הבסיסית שמאפשרת להשתתף בדיונים הק

היומיום והן ברמה מתקדמת יותר שתאפשר לתלמידים להיות בעלי יכולת להמשיך וללמוד על 

כולל מקצועות מדע, הנדסה  ;הספר ואף לנתב את בחירת המקצוע לחיים-מדע מחוץ לבית

 וטכנולוגיה.

בישראל בשנים  מערכת החינוךשונות תלמידים ב בהתמודדות עםמורכבות הבעיתיות וה

ידי ניסוח סטנדרטים מתאימים. חוזר מנכ"ל אחרון -האחרונות לא נענתה באופן מערכתי על
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משרד החינוך, התרבות ) 0992שהתייחס באופן מפורש לצמצום השונות בארץ פורסם בשנת 

חשבה (. לעניות דעתנו, בהמשך ליישום מודלים אלו בארה"ב, חשוב להקדיש מ1993והספורט, 

גם כן, תוך התייחסות לדמות  ,ליישום סטנדרטים שנותנים מענה לשונות בין תלמידים בארץ

 .30-הבוגר הרצוי במאה ה

ודגל בשילוב מאמרים שיושם בעשור שחלף  מודל מערכתיבהתייחס לתחום המדעים בארץ, הוצע 

)לפחות לפי מעובדים בבחינת הבגרות, הן במגזר היהודי והן הערבי. כאן מתעוררת הבעיתיות 

שעד היום למרות דיוני ועדות שונות לא הכיל המשרד את תפיסת עולמן של כותבות סקירה זו( 

קדמיה והן מתקיימים כיום דיונים נרחבים הן באהיבחנות במדעים על כלל ילדי ישראל. החובת 

כאשר אחוז גדל והולך  להיות אזרחים ייצרניים, דור אזרחי העתיד צד ניתן לגדל אתכי בתעשייה,

ין מדעים כדי לקבל החלטות ילהיות אורשל תלמידים אינם מקבלים שום הכשרה להיות 

 .רים ועודמושכלות בנושא קיימות, מגו

טרתו הייתה לבחון את האפקטיביות מבהיבט של עידוד למצוינות, בוצע מחקר ארצי רחב היקף ש

ועמדות כלפי מדע בהיבט מילולי, חזותי וכמותי של העדפה מתקנת על פיתוח מיומנויות חשיבה 

בהעדפה לתוכניות מחוננים מגוונות מצא כי בנות שנכנסו . נבקרב מחונניםובחירת מקצוע עתידי 

א העדפה או הבנים. טענת הבנות שנכנסו לל –מתקנת לא נפלו ולעיתים אף עלו על עמיתיהם 

החוקרות היתה כי יש לשנות את מבחן הכניסה ולהרחיבו מעבר לסווג פסיכומטרי ובכך לתת 

 מילולי שלא בא לידי ביטוי במבחנים בתנאי לחץ ומהירות.ההזדמנות לבנות להביע את כשרונן 

יית השונות בנוסף להיבטים מערכתיים, חשוב לבחון מודלים שמציעים התמודדות מקומית עם בע

 ,Ayotte, Saucier, Bowen, Laurendeauשנובעת ממשתנים מסוימים. מודל מקומי שיושם בקנדה )

Fournier, & Blais, 2003 שנועד לתת מענה לשונות על רקע אתני מצא שלהפעלת תוכנית )

המסייעת להתסגלות לשנה הראשונה בתיכון יש השפעות חיוביות על תפיסה עצמית של תלמידים 

הספר באופן כללי, מתמטיקה, יושר ואמון, יכולות גופניות ויחסים עם ההורים, כמו גם -לגבי: בית

 השפעה חיובית על צמצום התנהגויות תוקפניות, בעיות חברתיות, בעיות קשב ופרישות חברתית.

 יישום התוכנית גרם גם לרווח אישי למורים. 

 Dimmockמוצא, שפה ודת שונים )דים בעלי בישראל, שונות אתנית באה לידי ביטוי בקרב תלמי

& Walker, 2006 .) לקנדה, צריכה להתמודד גם היא באופן חלקי מערכת החינוך בישראל, בדומה

הספר כמו גם התנהגותיות חברתיות שליליות -עם תפיסה עצמית נמוכה של תלמידים לגבי בית

 כן, אנו רואות בחשיבות בחינת ועל. (3112בינשטוק, ; 3118טובין, -לביאואופלטקה )לדוגמא, 

יסודי לתלמידים בעלי -, שנותן מענה מעבר לחינוך העלעל תלמידים בארץ השפעת מודל מעין זה

 שונות אתנית בישראל.

 & ,Rieth, Bryant, Kinzer, Colburn, Hur, Hartmanמודל מקומי נוסף שהוצע בארה"ב )

Choi, 2003תחותי, קרי שילוב תלמידים בעלי צרכים התפ-(, בחן מענה לשונות על רקע חינוכי

ממצאי המחקר הצביעו על השפעה חיובית של שיטת הוראה חינוכיים מיוחדים בכיתות רגילות. 

AI  על פיתוח חשיבה ברמה גבוהה והבנה עמוקה יותר של החומר הנלמד, וכן על העצמת העניין של

של  פעילההשתתפות  , כוללהתלמידים בתהליך הלמידה והביטחון שלהם בהבנת החומר

. המחקר גם הצביע על תרומה למורה ביישום הוראה הספר-התלמידים ונוכחות גבוהה יותר בבית

 יותר אינטרקטיבית.
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קובע כי יש להעניק זכות קדימה להשמתם של  0988חוק החינוך המיוחד שנחקק בישראל בשנת 

)חוק החינוך  נוך מיוחדבמוסד חינוך מוכר שאינו מוסד לחיתלמידים בעלי צרכים מיוחדים 

מספר התלמידים בעלי של ל משמעותי ודיגל הוביל , פרק ג, סעיף ב'(. יישום החוק0988המיוחד, 

על כן, ראוי לבחון מודל  .צרכים מיוחדים המשולבים כיום בבתי ספר רגילים ובכיתות רגילות

ללמידה, בפרט בקרב שמציע שיטת הוראה שמשפיעה הן על הישגי הלומד והן על המוטיבציה 

ילדים משולבים, כמו גם למצוא פתרונות מתאימים לקשיים שמתעוררים בכתות גדולות עם מגוון 

 צורכי תלמידים.

שונות על רקע מאפיינים אישיים של הלומד, כגון דנים בלבסוף, חשוב להתייחס גם למודלים אשר 

 (Rytivaara, 2011אנה ריטיבארה )ידי החוקרת -עלידינו ויושם -סגנון למידה. מודל שנסקר על

פי סגנונות למידה. בשל -ה באמצעות חלוקת התלמידים לקבוצות עלמורסייע ללבפינלנד, מציע 

לימודי והן לפן -לפן הקוגניטיבי החלוקה לסגנונות למידה באופן לא מסורתי, תוך התייחסות הן

כך שהתלמידים למדו גם ועל חברתי, המודל מצביע על הפחתת בעיות בניהול הכיתה, -ההתנהגותי

 מיומנויות חברתיות בנוסף למיומנויות קוגניטיביות.

כי ישנה מודעות הולכת וגוברת של מורים ( מצא Snider & Roehl, 2007סקר שנערך בארה"ב )

בארה"ב רואים בסגנונות למידה  K-12ממורי  81%-מצא שבהוראה מובחנת לכל תלמיד, ובפרט 

בעיקר בעשור האחרון  בארץ התפתחה למידה סגנונות של למגוון המודעות. אמצעי הוראה חשוב

(, ועל כן חשוב להכיר בסגנונות הלמידה השונים של Hativa & Birenbaum, 2000)לדוגמא, 

תלמידים וללמוד איך להתמודד איתם בכיתה, כמשפיעים על התוכן הנלמד, שיטות ההוראה ה

פי -שום המודל המוצע, שמעבר לאפיון תלמידים עלודרכי ההערכה. חשוב לבחון את אופן יי

פי סגנונות למידה -עללקבוצות סגנונות למידה, מציע שיטת הוראה מעשית לשימוש בחלוקה 

 בכיתה.

עם שונות אולם  להתמודדותרבים מודלים חינוכיים מיטביים קיימים ניתן לסכם ולאמר, אם כן, 

מהמודלים חלק מהתייחסות רוחבית למודלים אלו, לא ניתן לזהות אופן התמודדות אחיד. 

כגון המודל , משיגים-התתבאמצעות עידוד ותמיכה של מציעים להתמודד עם שונות בין תלמידים 

 המציע שילוב מאמרים מעובדים בבחינת הבגרות הן במגזר היהודי והן הערבי או המודל המציע

. מודלים אחרים מציעים פתרון להתמודדות עם שונות העדפה מתקנת לבנות בקרב מחוננים

באמצעות ניסוח סטנדרטים אחידים לכלל התלמידים שיאפשרו מתן הזדמנויות שוות ללמידה 

לצורך השגת רמות גבוהות של ידע ומיומנויות בתחומי מדע, מתמטיקה ועוד, כך שתלמידים 

הישגים נמוכים כגון על רקע משתנים דמוגרפים שונים יצליחו להיות  "המּועדים" להיות בעלי

בעלי רמה ממוצעת של הישגים שתאפשר להם להצליח ברמה הבסיסית בשוק העבודה ובחברה, 

להתקבל ללימודים גבוהים ולתוכניות הכשרה מקצועית, בעוד שהתלמידים בעלי הפוטנציאל 

חשוב לציין שמודלים אלו אינם  אקדמאי גבוה.להישגים גבוהים יצליחו לעמוד ברף ציפיות 

אבל הם מבטיחים חשיפה עקבית יותר לחומרים  ,מנסים למנוע רמות הישגים שונות בין תלמידים

מודלים אחרים מציעים תוכניות התערבות ספציפיות  ולניסיונות למידה דרך תוכנית הלימודים.

 AIשיטת הוראה , כגון בית הספרפרט בכיתה ובשל כל לצורך חיזוק המאפיינים היחודיים 

פיתוח חשיבה ברמה גבוהה והבנה עמוקה יותר של החומר שהראתה תוצרים חיוביים בהקשר ל

או שימוש  הן בקרב תלמידים רגילים והן בקרב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים הנלמד
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או 'עת הדעת'( לצורך התקדמות בקצב המתאים לרמת  'Learning by Design'בטכנולוגיה )כגון 

. אנו סבורות כי יישום תוכניות התערבות בהתאם לסיבות הספציפיות הידע וההבנה של כל תלמיד

פיק את התוצר החיובי המתאים לצורך עשויים לההיוצרות את השונות הקיימת בין תלמידים 

 .קידום המטרות הלימודיות והחינוכיות של כלל הכיתה

אנו לא סבורות כי הויכוח אודות אופן הטיפול בשונות או בחירת המודל המתאים להתמודדות עם 

שונות צריך לעסוק בשאלה האם להעדיף קידום תלמידים חלשים או חזקים. אנו מאמינות שיש 

אנו, אנשי החינוך והאקדמיה, פתרון של "גם וגם" המניע קידום הישגים עבור כלל התלמידים. 

במיוחד פערים לימודיים  ,עשות כל שלעיל ידינו כדי לעודד את ההתמודדות עם השונותצריכים ל

באמצעות גישות הוראה אקונומי שונה, -אתניים או מצב סוציו-הנובעים מהבדלים תרבותיים

משיגים להשיג ואת המצוינים למצות -והערכה מגוונות. יש למצוא את הדרך שתקדם את התת

 את מלוא יכולותיהם.

שיטות הוראה בכלים שיסייעו לזהות פערים בהישגים ו לפתחכהמלצה לעתיד, אנו סבורות כי יש 

 להתמודד עם פערים אלו מוקדם ככל האפשר.והערכה מתאימות כדי 

מודלים ולהשלכות היישומיות שלהם בישראל. מגוון סקירה זו, התייחסנו לב תם ולא נשלם...

היא שלאחר יכה בבעיית השונות בין תלמידים לתממיטבי מודל הבעיה העולה מהצעה של 

משרד ערכתית של החלטה מההמלצות ואף לאחר שמוכיחים כי המודל מוצלח חייבת להגיע 

התפיסה הרווחת היא כי מאחר והחינוך זמין  .השקעת המשאבים המתאימיםהחינוך בד בבד עם 

כאשר סטודנטים אינם בד. אך לא ניתן להשאר ברמת ההצהרה בללכולם הוא חייב להיות שוויוני. 

 ,.Kalantzis et al)משיגים, החסך נתפס כאי מימוש זכויותיהם והאפשרויות העומדות לרשותם 

2003 .) 
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 ביבליוגרפיה

הוצאת מכון פלורסהיימר למחקרי  .החינוך הערבי בישראל דילמות של מיעוט לאומי(. 3117אבו עסבה, ח. )

 מדיניות, ירושלים.

הד האולפן חקר הרכישה של לשון שניה ושל הוראת הלשון מה למדנו עד עתה? (. 0997אולשטיין, ע. )

 52-57, 72החדש להנחלת העברית ותרבותה, 

 חטיבות הביניים בישראל: יתרונות, חסרונות וקווי מדיניות . (3118' )טובין, ד-, לביא'אופלטקה, י

 והתרבות.נוך ימשרד הח .נייר עמדה .אפשריים

  תלמידים בקרב הגיל בני ידי על החברתית הדחייה תופעת של פנומנולוגי אספקט(. 3112בינשטוק, א' )

עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית,  .הביניים ובחטיבת היסודי הספר בבית חברתית תקינים

 ירושלים.

 לקסיקון (. דרכי הוראה חלופיות. בתוך: י' קשתי, מ' אריאלי וש' שלסקי )עורכים(, 0997ארי, ר' )-בן

 אביב: רמות.-(. תל91–95)ע'  החינוך וההוראה

 (. הוראה מותאמת בכיתה ההטרוגנית. בתוך:0993ברינקר, ר', יוסיפון, מ', חכם, א' וזהבי, י' )

 יהודה: רכס.-(. אבן53–07)ע'  ת הוראה לכיתה הטרוגניתשיטוארי )עורכים(, -י' ריץ' ור' בן 

 ממבחנים ארציים סטנדרטיים להערכה חלופית שזורה בלמידה  .(3117) , י'ודורי , צ'קברמןנ',  ברנע,

 .37 – 9, 09. הלכה ומעשה, ": עמדות מנהלים, מורים ותלמידים2222בפרויקט "בגרות 

 ארי )עורכים(, -גישה הטרוגנית להוראה. בתוך: י' ריץ' ור' בן –(. למידה פעילה 0993גלובמן, ר' והריסון, ג' )

 יהודה: רכס.-(. אבן97–55)ע'  שיטות הוראה לכיתה הטרוגנית

 . דו"ח מחקרי שהוגש "2222בתי הספר "בגרות  22הערכת פרויקט (. 0999דורי, י', ברנע, נ' וקברמן, צ' )

עמודים. בהוצאת המחלקה להוראת הטכנולוגיה  031כת המדען הראשי במשרד החינוך, כולל ללש

 והמדעים, טכניון, חיפה. 

 דו"ח מחקרי מוזמן על  העדפה מתקנת ושוויון הזדמנויות בקרב בנות מחוננות. (.3118) י' וזוהר, ע'דורי, 

 ידי המדען הראשי, משרד החינוך, ירושלים.

. אינטגרציה חינוכית והישגים לימודיים: סיכום והערכה של המחקר בישראל(. 0988דר, י' ורש, נ' )

 .371–081מגמות, לא, 

 מעבדות חקר ממוחשבות בכימיה, השמיים הם הגבול(. 3112) 'ודורי, י 'ששון, ע ,'קברמן, צ ,'הרשקוביץ, א

  ל.מכון טכנולוגי לישרא -טכניון , ההטכנולוגיה והמדעים חוברת לתלמיד. המחלקה להוראת -

 .31-30, הד החינוך, כו)א(, שידוך ולא היתוך:קליטה לשונית ישירה בבית הספר(. 0990) ולדן, צ'

הורד מאתר  משרד החינוך, ירושלים. ,, משינון מידע לפיתוח החשיבהמבוא. (תשס"ט-תשס"ז) , ע'זוהר

 3102, ינואר משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/OfekPedagogi/

HinuchLechashiva/ 

 ספר ומינהל -מינהל בית -פרויקט הוראה יחידנית (. 0983חן, ד', חכם, א', בריקנר, א', גרין, ר' ולימור, נ' )

 .אביב-הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב: בית-תל. כיתה : דו"ח מסכם

 -. תלשיטות הוראה חלופיות לחטיבות הביניים(. 0988חן, מ', כפיר, ד', אילון, ב', יוסיפון, מ' ולביא, י' )

 אביב.-אביב: אוניברסיטת תל
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 ירושלים. חוזר מנכ"ל כ.(. 0992משרד החינוך, התרבות והספורט )
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 המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, טכניון, חיפה. ., עבודת דוקטוראטורמות הבנה בכימיה

לשונית בסביבת מעבדה ממוחשבת בכימיה והשפעתה על פיתוח -למידה דותרבות  (.3118בד, ע' )אע

עבודת דוקטוראט, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, . מיומנויות חשיבה ברמה גבוהה

 טכניון, חיפה.

 י' קשתי, ב' אלפרט מ'  . בתוך:במקום מבוא: לאומיות, מודרניות ומעמד בחינוך בישראל(. 0997' )י, קשתי

 אביב: רמות.-. תלאחדות בתוך שונות –בית ספר הטרוגני  א' מנור )עורכים(, ו יוסיפון

 בתוך: י'  (. ניהול כיתה בחטיבת ביניים: בעיות ומשמעויות.0989קשתי, י', מנור, א', יוסיפון, מ' וחניק, מ' )

 (. ירושלים: משרד החינוך והתרבות.83–50)ע' תכנון מדיניות החינוך דנילוב )עורכת(, 

 הערכת תוכניות התערבות (. 3110) יהודה, ט', אלרועי, א', שקולניק, א', ושמש, מ'-פרידמן, א', בןקשתי, י', 

 ירושלים: משרד החינוך והתרבות. .בחטיבות הביניים

 , ישראלי-במבט בינלאומי ופנים הישגי ישראל(. 3103) הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך -ראמ"ה 
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http://rama.education.gov.il  

 (. השוואת העמדות של ישראלים ממוצא מזרחי ושל ישראלים ממוצא מערבי 0983רזאל, ק' ורזאל, מ' )

 .321–335(, 3)כז, מגמותכלפי האינטגרציה בבית הספר. 

 אילן.-גן: אוניברסיטת בר-. רמתהכיתה ההטרוגנית(. 0991ריץ', י' )

 , מגמות(. אינטגרציה בחינוך ופערים בין עדתיים בציונים ובשאיפות לימודיות. 0987שביט, י' וארד, ח' )
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הערכה חיצונית  02%מסכמת בבגרות התבססה על  הערכהלא נערך הפרויקט ובבתי ספר בהם  תלמידים –בקורת #

  הערכה פנימית. 02%-ו

 

-המתמקד בהוראת כימיה בגישה דו (Abed & Dori, 2012)קטע מהמאמר של עבאד ודורי   – 3נספח 
 לשונית

Table A shows a rise in minority students, primarily Arabs, who choose to study 

chemistry.  Although the percentage of non-Jewish citizens in Israel is about 20% their 

percentage among chemistry students is constantly on the rise, from 36% in 2005 at the basic 

level (3 units) to almost 50% in 2008 and from 33% to 43% at the advanced-honors (5 units) 

level. 

 

Additional two units – 

advanced-honors students in 

chemistry 

Three units – majors in 

chemistry 
Sector Year 

4453 5171 Jewish 2005 

2180 2930 Minorities  

3887 5006 Jewish 2008 

2840 4772 Minorities  
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פי מגזר ושנה, לפי נתוני הלשכה -ראשון עלהתפלגות זכאים לתעודת בגרות ומסיימי תואר  - 2נספח 

 המרכזית לסטטיסטיקה

תעודת זכאים ל 

בגרות מתוך אלו 

הלומדים בנתיב 

 10טכנולוגי

מקצועות מתמחים ב

מוגברים במדעים 

זכאים מתוך סך ה

 11לתעודת בגרות 

תואר מסיימי 

 ראשון

במתמטיקה 

, ומדעי הטבע

ו/או בהנדסה 

 ואדריכלות

ו/או 

 12ברפואה

תואר מסיימי 

ראשון 

 13באוניברסיטאות

 90.9% 23.3% 33.3% 12.3% חינוך עברי 3110

 1.3% 35.0% 31.3% 53.5% חינוך ערבי

 88.2% -------- 32.3% 10.9% חינוך עברי 3119

 8.7% -------- 08.8% 38.0% חינוך ערבי

 

                                                           
10
 זכאים לבגרות-כלל התלמידים )בחינוך העברי/הערבי( הזכאים והלא 011%מתוך  
11
 טכנולוגי(כלל התלמידים הזכאים לבגרות )בחינוך העברי/הערבי( בעלי הרכב בחינות עם מקצוע מורחב )מדעי או הומני או  011%מתוך  
12
 כלל הסטודנטים )בחינוך העברי/הערבי( מקבלי תואר ראשון 011%תוך מ 
13
 כלל הסטודנטים היהודים, הערבים ואחרים 011%תוך מ 


