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'וילד ב' אילד
לשוויון בחינוך ובחברה –קדמה 

בישראל

שלומית כרמלי: תמונה
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-שונהשלהםהזינוקנקודתאך,יוםבאותושנולדוילדיםשניביןהשוואהעורךהטקסט.ידועאינושמקורו,באינטרנטשמופץטקסטעלמבוססזהשיעור
הכלכלי,הלימודיהפעראתומעצימיםשמשמרים'בילדשלחייובמסלולחסמיםיוצרזהפער.אקונומי-הסוציובמצבמשמעותיפערביניהםיש

אישללמקורותיוים/התלמידותיחשפוהילדיםשנישלחייהםסיפורדרך.'בוסוג'אסוג:ילדיםשל"סוגים"שנינוצריםכך,’אילדלביןבינווהתעסוקתי
.העבודהובשוקהגבוההבהשכלה,בצבא,החינוךבמערכתולביטוייוכלכלי-החברתיהשוויון

,השונותלקבוצותכתובותהנחיותמראשלהכיןחשוב,כסדרומתבצעשהואולוודאשלבכללתווךיש,כפולבשיעוריקסו'גשלבמתכונתיתקייםהשיעור
דיוןנערוךכשבסופו'מצליחשרוצהמיכל:השוקולדמשחק'אתלקייםמומלץזהלשיעורקודם.מתנהלתהיאוכיצדיקסו'הגשיטתעלמראשלהסבירוכן
.הספרובביתהחינוךבמערכתשוויוןעל

שלומית כרמלי: תמונה

http://www.kedma-edu.org.il/
http://www.kedma-edu.org.il/
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קבוצות האם  

5יהיוקבוצהבכלכאשר,לקבוצותבכיתהים/התלמידותאתנחלק
6או4,5:להשתנותיכולבכיתההקבוצותמספר).ים/תלמידות

יהיואלו.(5לפחותיהיהבקבוצהים/התלמידותמספרעודכל,קבוצות
.אחרבצבעמדבקהתקבלאםקבוצתכל,האםקבוצות

הטקסטאתקראו:הקבוצותלכלאחידההיאהאםבקבוצותהמשימה
:הבא

מדינהבאותה,שנהבאותה,יוםבאותושנולדוילדיםבשנימעשה
'בוילד'אילד

חשמלמהנדסתואמאדיןעורךאבאיש'אלילד
במפעלטקסטילפועלואבאלגננתעוזרתאמאיש'בלילד
ומשחקיםצעצועיםמלאיש'אלילד
אחים4עודעםחדריש'בלילד
אין'בלילד,מחשביש'אלילד

:ם/ביניכןוהסכימוחשבו
משפחהושםפרטישם–'אילדשלהשםמה?
משפחהושםפרטישם–'בילדשלהשםמה?
לובשהואמה?נראהמהםאחדכלאיך?
שכונה/עיר/יישובבאיזה?גרמהםאחדכלאיפה?
מהםאחדכלשלהביתנראהאיך?

קבוצתישיתופיללוחתשלחאו,דףעלהשאלותעלתענהקבוצהכל
(padlet),כלשלהתשובותאתולראותלחזורנוכלשבהמשךכך
.הקבוצות

ים/קבוצות המומחיות

בחללשוניםבמקומותנפרדיםשולחנות5מראשנכיןזהשלבלקראת
,הילדיםבגן-1:ושמההתחנה'מסמראשיונחושולחןכלעל,בכיתה

-5,בצבא-4,התיכוןהספרבבית-3,היסודיהספרבבית-2
שאותווהחומרהמשימהשולחןכלעליונחוכןכמו,באוניברסיטה

כמספרעותקיםבמספר)לעומקללמודתצטרךים/המומחיותקבוצת
.(ים/התלמידות

כך-ים/מומחיותקבוצות5-מלאחתיצאואםקבוצתמכלים/נציגות
.צבעמכלאחתמדבקהלפחותתהיהים/מומחיותקבוצתשבכל

(ים/המומחיותלקבוצתהאםמקבוצתים/נציגות2גםלשלוחאפשר)

היאהמומחיםבקבוצתללמידהשהאחריותים/לתלמידותנסביר
קבוצתי/חברותאתללמדיצטרכוהאםלקבוצותוכשיחזרו,ן/שלהם

.שלמדומהאתם/שלהןהאם

(להעביר לעמוד הבא)בגן הילדים: 1קבוצה 
:הילדיםלגןם/הגעתן

השאלותעלוענו,(מרקרדה)"גורלותחורץחינוך":הכתבהאתקראו
:הבאות

'וילד ב' ילד א

https://he.padlet.com/
https://www.themarker.com/career/1.2296594
http://www.kedma-edu.org.il/
http://www.kedma-edu.org.il/
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אלכיתהנכנסיםהם,השנהובאותהיוםבאותו,שנים6לאחר
קצתואפילו,חשבוןקצת,ולקרואלכתוביודעכברכשהואמגיע'אילד

אנגלית
בשקיתהמחברותאתסוחבהואאז,ילקוטאין'בלילד...'בוילד
נרותלאורתמידכמעטשיעוריםמכין'בילד
מודפסותהביתעבודותכלאתלמורהמגיש'אילד

פסנתרוחוגמחשבחוג,אומנותחוגיש'אלילד
ה'לחברבורחהוא,כסףשאיןצועקאבאאתשומעכשהוא',בוילד

בחצר
שלואבאכיהפעראתלסגורכוחובכלמתאמץ'בילד,הכלולמרות

מהכפראותויוציאחינוךרקכי,העוניאתמנצחתהשכלהשרקאמר

להקבצותמחולקיםהםוהנה'ובכיתההילדיםושנישניםששוחולפות
'בלהקבצההולך'בוילד'אלהקבצההולך'אוילד

אין'בולילדפרטיתמורהיש'אלילד
מתמטיקהיודעהואכיפרופסוריהיהבטוחשהואכולםאומרים'אלילד

טובזהמה
רחובחוכמת,חוכמהשישאומרים'בלילדוגם

?מתבטאהואכיצד?בכתבההמוצגהשוויוןאימהו1.

שונותסיבות3לפחותמנו?בכתבההמוצגהשוויוןלאיהסיבותמהן2.
.הכתבהפיעל

חורץחינוך"–שבכותרתהטענהעםים/מסכימותם/אתןהאם3.
אתנמקו?"בגןכברמתחילוהוא-כאןזהשוויוןאי:גורלות

.ם/תשובתכן
.לגןהגיעוכאשר'בוילד'אילדעלהסיפורהמשךאתכתבו4.

היסודיהספרבבית:2קבוצה
'אילדשלקורותיהםהמשךעלקראו,היסודיהספרלביתם/הגעתן

:'בוילד

:הבאותהשאלותעלענו
.שונותסיבות3לפחותמנו?הילדיםשניביןהפעריםנוצרוכיצד1.
?הגרףמןהעולההמסקנהמהי:(מקומיתשיחה)גרףם/לפניכן2.

העשירון.באוכלוסייההביתממשקילעשיריתמתייחסעשירוןהמונח
היאשהכנסתםהביתממשקיעשיריתשלהקבוצההוא(1)התחתון
עשיריתשלהקבוצההוא(10)העליוןהעשירוןואילו,ביותרהנמוכה
.ביותרהגבוהההיאשהכנסתםהביתממשקי

(מקומיתשיחה)"הקבצותובליהפרדותבלי":הכתבהאתקראו3.

ומהו,בכתבההמוצגהשוויוןלאיהגורםמהו–אחתבפסקהכתבו4.
?המוצעהפתרון

http://www.kedma-edu.org.il/
http://www.kedma-edu.org.il/
https://mekomit.co.il/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.flaticon.com/free-icon/conversation_942751
https://www.flaticon.com/free-icon/conversation_942751
https://mekomit.co.il/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%A0%D7%99-%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99/
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אלכיתהנכנסיםהם,השנהובאותהיוםבאותו,שנים6לאחר
קצתואפילו,חשבוןקצת,ולקרואלכתוביודעכברכשהואמגיע'אילד

אנגלית
בשקיתהמחברותאתסוחבהואאז,ילקוטאין'בלילד...'בוילד
נרותלאורתמידכמעטשיעוריםמכין'בילד
מודפסותהביתעבודותכלאתלמורהמגיש'אילד

פסנתרוחוגמחשבחוג,אומנותחוגיש'אלילד
ה'לחברבורחהוא,כסףשאיןצועקאבאאתשומעכשהוא',בוילד

בחצר
שלואבאכיהפעראתלסגורכוחובכלמתאמץ'בילד,הכלולמרות

מהכפראותויוציאחינוךרקכי,העוניאתמנצחתהשכלהשרקאמר

להקבצותמחולקיםהםוהנה'ובכיתההילדיםושנישניםששוחולפות
'בלהקבצההולך'בוילד'אלהקבצההולך'אוילד

.אין'בולילדפרטיתמורהיש'אלילד
מתמטיקהיודעהואכיפרופסוריהיהבטוחשהואכולםאומרים'אלילד

טובזהמה
רחובחוכמת,חוכמהשישאומרים'בלילדוגם

לתיכוןמגיעיםוהילדיםחולפותוהשנים
אנגלית5-ו,פיסיקה5,מתמטיקהלימודיחידות5-להולך'אוילד
הילדיםשנישלמבטיהםבהפסקותולפעמים.4–ול3-לרק'בוילד

שמשהו,חראפהשמשהומביניםשניהםקצרלרגעוממשמצטלבים
.שוויםיהיולאבחייםשהם,צודקלאפה

התיכוןהספרבבית:3קבוצה
בתיכוןהתמקדו:'בוילד'אילדעלהסיפורהמשךאתקראו

:ענו על השאלות הבאות
'?לילד ב' ם ישנו פער בתיכון בין ילד א/מדוע לדעתכן1.
?בגרףהמוצגהקשרמהו:(אדוהמרכזח"דומתוך)גרףם/לפניכן2.

?ממנוהעולההמסקנהומהי

"כסףלךשיהיהכדאי?למידהלקויהילד":הכתבהאתקראו3.
(ynet),בפסקהאותההסבירו,בתיכוןלפעריםנוספתסיבהוציינו.

בצבא:4קבוצה
:ובתיכוןהיסודיהספרבבית'בוילד'אילדעלהסיפורהמשךאתקראו

היישוביםאתמציגהדקהקו:קוויםשנימציגהתרשים-לבשימו
שיעוראתמציגהעבההקוואילוהממוצעהיישוביהשכרלפיבישראל
עברו,בגרףמיטביתלצפייה).יישובבכלבגרותלתעודתהזכאות
(ח"בדו13לעמוד

אלכיתהנכנסיםהם,השנהובאותהיוםבאותו,שנים6לאחר
קצתואפילו,חשבוןקצת,ולקרואלכתוביודעכברכשהואמגיע'אילד

אנגלית
בשקיתהמחברותאתסוחבהואאז,ילקוטאין'בלילד...'בוילד
נרותלאורתמידכמעטשיעוריםמכין'בילד
מודפסותהביתעבודותכלאתלמורהמגיש'אילד

פסנתרוחוגמחשבחוג,אומנותחוגיש'אלילד
ה'לחברבורחהוא,כסףשאיןצועקאבאאתשומעכשהוא',בוילד

בחצר
שלואבאכיהפעראתלסגורכוחובכלמתאמץ'בילד,הכלולמרות

מהכפראותויוציאחינוךרקכי,העוניאתמנצחתהשכלהשרקאמר

http://www.kedma-edu.org.il/
http://www.kedma-edu.org.il/
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/08/otherhalf-2.pdf
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/08/otherhalf-2.pdf
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/08/otherhalf-2.pdf
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3186931,00.html
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/08/otherhalf-2.pdf


6

'  וילד ב' ילד א| שוויון-מערכי שיעור בנושא אי

להקבצותמחולקיםהםוהנה'ובכיתההילדיםושנישניםששוחולפות
'בלהקבצההולך'בוילד'אלהקבצההולך'אוילד

.אין'בולילדפרטיתמורהיש'אלילד
מתמטיקהיודעהואכיפרופסוריהיהבטוחשהואכולםאומרים'אלילד

טובזהמה
רחובחוכמת,חוכמהשישאומרים'בלילדוגם

לתיכוןמגיעיםוהילדיםחולפותוהשנים
אנגלית5-ו,פיסיקה5,מתמטיקהלימודיחידות5-להולך'אוילד
הילדיםשנישלמבטיהםבהפסקותולפעמים.4–ול3-לרק'בוילד

שמשהו,חראפהשמשהומביניםשניהםקצרלרגעוממשמצטלבים
.שוויםיהיולאבחייםשהם,צודקלאפה

:לצבאם/הגעתן

דה)"8200בהילדיםאתרוציםההוריםכל":הכתבהאתקראו1.
עתידםעלהשלכותיומהן?בכתבההמוצגשוויוןהאימהו:(מרקר

?והחיילותהחייליםשל
.לצבאבהגיעם'בוילד'אילדעלהסיפורהמשךאתכתבו2.

באוניברסיטה:5קבוצה
:'בוילד'אילדעלהסיפורהמשךאתקראו
אלכיתהנכנסיםהם,השנהובאותהיוםבאותו,שנים6לאחר

קצתואפילו,חשבוןקצת,ולקרואלכתוביודעכברכשהואמגיע'אילד
אנגלית

בשקיתהמחברותאתסוחבהואאז,ילקוטאין'בלילד...'בוילד
נרותלאורתמידכמעטשיעוריםמכין'בילד
מודפסותהביתעבודותכלאתלמורהמגיש'אילד

פסנתרוחוגמחשבחוג,אומנותחוגיש'אלילד
ה'לחברבורחהוא,כסףשאיןצועקאבאאתשומעכשהוא',בוילד

בחצר

שלואבאכיהפעראתלסגורכוחובכלמתאמץ'בילד,הכלולמרות
מהכפראותויוציאחינוךרקכי,העוניאתמנצחתהשכלהשרקאמר

להקבצותמחולקיםהםוהנה'ובכיתההילדיםושנישניםששוחולפות
'בלהקבצההולך'בוילד'אלהקבצההולך'אוילד

.אין'בולילדפרטיתמורהיש'אלילד
מתמטיקהיודעהואכיפרופסוריהיהבטוחשהואכולםאומרים'אלילד

טובזהמה
רחובחוכמת,חוכמהשישאומרים'בלילדוגם

לתיכוןמגיעיםוהילדיםחולפותוהשנים
אנגלית5-ו,פיסיקה5,מתמטיקהלימודיחידות5-להולך'אוילד
הילדיםשנישלמבטיהםבהפסקותולפעמים.4–ול3-לרק'בוילד

שמשהו,חראפהשמשהומביניםשניהםקצרלרגעוממשמצטלבים
.שוויםיהיולאבחייםשהם,צודקלאפה

משוחרריםהםוהנההילדיםשנינולדובויוםמאותוחולפותשנים
מהצבא

לעולםמסביבטיול-שחרורמתנתמאבאקיבל'אילד
באולםמלצר,עובדובערבבגרויותמשליםבבוקר'בילד

:'בוילד'אילדשלקורותיהםהמשךעלקראו:לאוניברסיטהן/הגעתם

שנהבאותהיוםבאותו...לאוניברסיטהנכנסיםוהם
חלוםאתהגשיםהוא.ניצחהואהכללמרות.ניצחשהואחש'בוילד
הגבוההההשכלהחלום,אביו
,שנים4-להלימודשכראתמראששילם'אילד

בימיםללמודוממשיךבמלצרותבלילותעובד'בוילד

http://www.kedma-edu.org.il/
http://www.kedma-edu.org.il/
https://www.themarker.com/technation/.premium-MAGAZINE-1.6091622
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:הבאותהשאלותעלענו

?מכאן'בוילד'אילדעלהסיפורממשיךם/לדעתכןכיצד1.

(אדוהמרכזח"דומתוך)'בגרותלתעודתזכאות':הקטעאתקראו2.
אלון/הםמי:ן/במילותיכםכתבו,הבאבגרףוהתבוננוזה

?יותרגבוהיםלאוניברסיטהלהגיעם/שסיכוייהן

-בגבוהבישראלהאקדמאיםשכר:OECD":הכתבהאתקראו3.
מהן:וכתבו(מרקרדה)"מקצועיתהשכלהבוגרימשכר51%

?ההכנסהעלהאקדמייםהלימודייםשלההשלכות

בחזרה לקבוצת האם  

וילמדו,ם/שלהןהאםלקבוצותים/המומחיותכליחזרוזהבשלב
דףתקבלקבוצהכל):הבאותההנחיותלפי,שלמדומהאתם/אותן

.(זהההנחיות

.'בוילד'אילדעלהשלםהטקסטאתקראו1.

מהבטבלההשלימו,ים/המומחיותבקבוצתם/שלמדתןמהלפי2.
:בחייהםשלבבכל'בולילד'אלילדקרה

'ילד ב 'ילד א

בנקודת המוצא

בגן הילדים

בבית הספר היסודי

בבית הספר התיכון

בצבא

באוניברסיטה

?העבודהלשוקבהגיעם'בוילד'אלילדקרהם/לדעתכןמה3.

האחת–הסיפורלסיוםשונותחלופותשתיהציעו-לסיפורסוףכתבו
.אופטימיתוהשנייהפסימית

אתבויכתבוים/שהתלמידותמשותףמסמךמראשלהכיןניתן
.ם/הצעותיהן

http://www.kedma-edu.org.il/
http://www.kedma-edu.org.il/
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/01/social-2015-1.pdf#page=24
https://www.themarker.com/news/education/1.2467656
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במליאה

',בוילד'אילדעלהסיפורלסוףם/בהצעותיהןישתפוים/התלמידות
גםזהבשלבנוכל.לסיפורביחסם/שלהןובמחשבותברגשותוישתפו
שלהראשוןבחלקלשאלותשכתבוהתשובותאתולראותלחזור

.('וכוהילדיםשמותמה)האםבקבוצותהמפגש

להצליחסיכויאותוישבארץים/הילדותלכלהאם-בשאלהנדון
להוסיףנוכל.בנושאומנומקותשונותדעותשנשמעחשוב?בחיים

אותוולבניםלבנותהאם)מגדרלגביספציפיתזושאלהולשאול
סיכויאותוישה/יהודיה/ולילדה/ערביה/לילדהאם)ולאום,(...סיכוי

(?בחייםלהצליח

ונציע',בוילד'אילדביןההבדליםלטבלתטורנוסיף:נוספתהצעה
ביןלשוויוןלהובילשמטרתן,שלבבכלאפשריותהתערבותדרכי

.הילדים

נספחים

(ידועלאמקור)'בוילד'אילד
מדינהבאותה,שנהבאותה,יוםבאותושנולדוילדיםבשנימעשה

'בוילד'אילד
חשמלמהנדסתואמאדיןעורךאבאיש'אלילד
במפעלטקסטילפועלואבאלגננתעוזרתאמאיש'בלילד
ומשחקיםצעצועיםמלאיש'אלילד
אחים4עודעםחדריש'בלילד
אין'בלילד,מחשביש'אלילד

אלכיתהנכנסיםהם,השנהובאותהיוםבאותו,שנים6לאחר
קצתואפילו,חשבוןקצת,ולקרואלכתוביודעכברכשהואמגיע'אילד

אנגלית

בשקיתהמחברותאתסוחבהואאז,ילקוטאין'בלילד...'בוילד
נרותלאורתמידכמעטשיעוריםמכין'בילד
מודפסותהביתעבודותכלאתלמורהמגיש'אילד

פסנתרוחוגמחשבחוג,אומנותחוגיש'אלילד
ה'לחברבורחהוא,כסףשאיןצועקאבאאתשומעכשהוא',בוילד

בחצר
שלואבאכיהפעראתלסגורכוחובכלמתאמץ'בילד,הכלולמרות

מהכפראותויוציאחינוךרקכי,העוניאתמנצחתהשכלהשרקאמר

להקבצותמחולקיםהםוהנה'ובכיתההילדיםושנישניםששוחולפות
'בלהקבצההולך'בוילד'אלהקבצההולך'אוילד

אין'בולילדפרטיתמורהיש'אלילד
מתמטיקהיודעהואכיפרופסוריהיהבטוחשהואכולםאומרים'אלילד

טובזהמה
רחובחוכמת,חוכמהשישאומרים'בלילדוגם

תמי פיליפ: תמונה

http://www.kedma-edu.org.il/
http://www.kedma-edu.org.il/


9

'  וילד ב' ילד א| שוויון-מערכי שיעור בנושא אי

יקסו'גבטכניקתהעבודהשלבי
בנותהטרוגניותלקבוצותהכיתהאתתחלקהמורה-האםקבוצות1.

המשימה."ֵאםקבוצות"הנקראות,תלמידיםחמישהעדארבעה
להיותיכולההמשימה.האםקבוצותלכלאחידההיאזהבשלב
שמחברתשאלהאובסיסייםמושגים,העבודהלהמשךרקע:למשל

תחושתלייצרהיאזהשלבשלהמטרה.בנושאקודםלידע
מחויבותירגישובהים/שהחברותכדי,האםלקבוצתהשתייכות

.בהמשךגםם/כולןשלהלמידהעלואחריות
לקבוצותמחדשהמורהתחלקזהבשלב–ים/מומחיותקבוצות2.

תתבצעהחלוקה.אחרנושא-בתתאחתכלהמתמחותים/מומחיות
.ים/המומחיותקבוצותלכלים/נציגותתשלחאםקבוצתשכלכך

לפי,ים/מומחיותלקבוצתת/אחדה/מנציגיותרלשלוחניתן)
נציגותתהיהעודכל,הלימודתחומיומספרים/התלמידותמספר

קבוצתכל.(ים/המומחיותמקבוצותאחתבכלאםקבוצתכלשל
עבודהדפימקבלתהיא:נושאתתביחדלומדתים/מומחיות
השאלותעליחדים/עונותהקבוצהי/וחברות,להמיוחדים

.המשותפותהמשימותאתומבצעים
לשבתים/חוזרותהכיתהי/תלמידות-האםלקבוצותבחזרה3.

המידעאתהאםבקבוצת"ים/מוסרות"ו,המקוריותהאםבקבוצות
האםבקבוצתה/חברכלזובדרך.ים/המומחיותבקבוצותשרכשו

התלותביטוילידיבאהזהבשלב.הנושאשלשלמהתמונהיקבלו
כלשאצלמשום,בזוזהים/תלויותהקבוצהי/חברות:ההדדית

החלקיםוכל,"(הפאזל)"היחידהשלאחדחלקנמצאה/חבר
.אחתלשלמותכולההיחידהלהרכבתנדרשים

אתלסייםבחרנואנחנו,זהבשלבאישיבוחןישנוהמקוריתבשיטה4.
שיטתעלמאמרים.אםקבוצתכלשלקבוצתיתבמשימההלמידה

.(ת"מופמכון)הבאבקישורלקרואניתןיקסו'הג

לימודיחידות5-להולך'אוילדלתיכוןמגיעיםוהילדיםחולפותוהשנים
ולפעמים.4–ול3-לרק'בוילד.אנגלית5-ו,פיסיקה5,מתמטיקה
שניהםקצרלרגעוממשמצטלביםהילדיםשנישלמבטיהםבהפסקות

יהיולאבחייםשהם,צודקלאפהשמשהו,חראפהשמשהומבינים
.שווים

משוחרריםהםוהנההילדיםשנינולדובויוםמאותוחולפותשנים
מהצבא

לעולםמסביבטיול-שחרורמתנתמאבאקיבל'אילד
באולםמלצר,עובדובערבבגרויותמשליםבבוקר'בילד
שהואחש'בוילדשנהבאותהיוםבאותו...לאוניברסיטהנכנסיםוהם

ההשכלהחלום,אביוחלוםאתהגשיםהוא.ניצחהואהכללמרות.ניצח
הגבוהה

,שנים4-להלימודשכראתמראששילם'אילד
בימיםללמודוממשיךבמלצרותבלילותעובד'בוילד

'בילדשנתייםואחריהציוניםיורדיםכך,גדלשהאוברדרפטוככל
אומרהוא"שלוששנתייםלעבודנלך"(מילואיםימי22אחרי).נשבר

"ללמודנחזורכ"ואחכסףקצתנעשה",לעצמו
יותרחוזרלאוהוא..הלימודיםספסלאתנוטש'בילד

מדינהבאותה,שנהבאותה,30בניכברשניהם
.'בילדנולד'בולילד'אילדנולד'אלילד

http://www.kedma-edu.org.il/
http://www.kedma-edu.org.il/
http://portal.macam.ac.il/Search.aspx?keyType=Subject&itemId=399
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מקורותרשימת

ביןלפעריםהאמתיתהסיבהמהשחושפיםהמספרים",גילגרטל
(pdf)(מקוון)17.11.2017,מקומיתשיחה,"הילדים

סוציאלחינוךשלחזון:הקבצותובליהפרדותבלי",גילגרטל
(pdf)(מקוון)22.07.2016,מקומיתשיחה,"דמוקרטי

משכר51%-בגבוהבישראלהאקדמאיםשכר:OECD",ליאורדטל
(pdf)(מקוון)26.10.2014,מרקרדה,"מקצועיתהשכלהבוגרי

כברמתחילוהוא-כאןזהשוויוןאי:גורלותחורץחינוך",הילהויסברג
(pdf)(מקוון)15.04.2014,מרקרדה,"בגן

,ynet,"כסףלךשיהיהכדאי?למידהלקויהילד",מורן'זליקוביץ
(pdf)(מקוון)19.12.2005

טובסיכויישלעשירים,8200-בהילדיםאתרוציםההוריםכל",רותילוי
(pdf)(מקוון),15.05.2018,מרקרדה,"להצליחיותר

החציאיפה",בוזגלו-דגןונוגהאטיאס-קונוראתי,שלמהסבירסקי
,אדוהמרכזח"דו,"בגרותלתעודתזכאיםשאינםהנוערבני?השני

(pdf)(מקוון)16.08.2016

מצבתמונת"זלינגרורותםאטיאס-קונוראתי,שלמהסבירסקי
דצמבר,אדוהמרכזח"דו,"בגרותלתעודתזכאות:2015חברתית

(pdf)(מקוון)2015

תמי פיליפ: תמונה

http://www.kedma-edu.org.il/
http://www.kedma-edu.org.il/
https://mekomit.co.il/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/08/hamisparim_shehusfim.pdf
https://mekomit.co.il/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%A0%D7%99-%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99/
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/08/bli_hafradot.pdf
https://www.themarker.com/news/education/1.2467656
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/08/schar-hakademaiem.pdf
https://www.themarker.com/career/1.2296594
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/08/chinuch-horetz-goralot.pdf
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3186931,00.html
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/08/lakui_lemida.pdf
https://www.themarker.com/technation/.premium-MAGAZINE-1.6091622
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/08/kol-hahorim-rotzim.pdf
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/08/otherhalf-2.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/08/hezi-sheni.pdf
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/01/social-2015-1.pdf#page=24
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/08/tmunat-matazv.pdf

