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 "מי שרוצה מצליח"? – 1שיעור 
 

 יות/ישראל היא מדינה דמוקרטית שמחויבת לעקרון השוויון של כלל האזרחים
כי בישראל יש לא  ות/נשי רוח, טוענים/וא ות/בפני החוק. רבים, וביניהם מנהיגים

אלא גם שוויון הזדמנויות לכל אדם; לדבריהם, כל  -רק שוויון בפני החוק 
ן ם/ומצב ן/, מקום מגוריהםן/, דתםן/לי קשר למינםבמדינה, ב ות/הילדים

להשכלה איכותית, לרכישת מקצוע ההולם  ות/הכלכלי של משפחותיהם, זוכים
 ות/. האם טענה זו נכונה? פעיליםן/את כישוריהם ולמימוש עצמי בבגרותם

ביקורת חריפה על הטענה כי האפשרויות אכן פתוחות  ות/מותחים יות/חברתיים
, טענה שממנה משתמע כי רק עצלנות, אפאתיות ופאסיביות ית/בפני כל אזרח

הן הסיבות להישגים הנמוכים של חלק מהאוכלוסייה. נתוני הלשכה המרכזית 
אקונומי של ההורים -לסטטיסטיקה מצביעים על קשר מובהק בין המצב הסוציו

בבחינות הבגרות, בין יכולת מציאת עבודה ות /לבין מידת ההצלחה של הילדים
 .ה/ין ריחוק גאוגרפי מהמרכז, ובין מין האדם לגובה המשכורת שלולב

 
פעילות זאת נועדה לבחון עם התלמידות/ים כיצד משפיעים נתוני פתיחה שונים, תנאי 
חיים שונים ובחירות בהמשך החיים על היכולת של אזרחים להשיג הישגים ולהתקדם 

. באמצעות המשחק נבדוק בחיים, מתוך ִאתגור המושג המקובל של "חופש בחירה"
חברתי מתרכז בידי קבוצה קטנה יחסית, אילו מנגנונים -כיצד קורה שהכוח הכלכלי

 .ואיך ניתן להתמודד איתו ולצמצמו  ,שוויון בחברה-מפלים אחראים לאי
 

 
 
 
 

 

 
 השוקולד משחק

 

קובייה גדולה ונדביק על הרצפה במרכז הכיתה לוח משחק גדול מנייר, נכין מראש 
נניח  30-ו 25, 20משבצות ממוספרות. על משבצות מס'  35שעליו משורטט מסלול בן 

את הכיתה לזוגות, ונבקש מכל זוג להחליט על חפץ אישי שישמש  נחלקקוביות שוקולד. 
המשחק במשבצות הראשונות  אותו ככלי משחק. לאחר מכן נפזר באקראיות את כלי

 .של המסלול, כך שלכל זוג תהיה נקודת פתיחה שונה
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את כללי המשחק: על כל זוג לנסות "להתקדם בחיים" ולהגיע  לתלמידות/ים נסביר

, המשבצת האחרונה על הלוח. 35-באמצעות טיפוס בשלבים עד למשבצת ה
במשחק נקבע בתחילתו לפי ידי זריקת קובייה. סדר התור -ה"התקדמות" נעשית על

המיקום על המסלול: הזוג שממוקם על המשבצת בעלת המספר הגבוה ביותר זכאי 
לזרוק ראשון את הקובייה, וכן הלאה. המנצחות/ים במשחק הם/ן התלמידות/ים שהגיעו 

  .ראשונות/ים למשבצת האחרונה במסלול
 

וקולד, יוכלו לקחת במהלך המשחק, משתתפות/ים שינחתו על משבצות שעליהן מונח ש
כל חוק שהוא, למעט ִנטרול תפקיד המחנכת, אשר  -אותו וכן לקבוע חוק חדש למשחק 

לה מוקנית הזכות לשנות כל חוק של המשחק (חשוב להימנע מהסברים נוספים ולתת 
 .לתלמידות/ים לשחק כהבנתם/ן)

 

בדרך כלל התלמידות/ים משתפות/ים פעולה עם חוקי המשחק. : למורההערה 
יש לצפות שהתלמידות/ים בעלות/י נקודת זינוק טובה יותר יגיעו ראשונות/ים 
למשבצות שעליהן קוביות השוקולד. לרוב, הנטייה במקרים אלה היא לחוקק 
חוקים שיוצרים "הפליה מתקנת" ומעודדים שוויון כביכול, אך מבלי לאיים על 

התנהגות שוויון. יש להתבונן היטב ב-היתרון המובהק שנוצר עקב האי
התלמידות/ים במשחק על מנת להתייחס לכך בדיון שלאחריו, ולהתערב כמה 

 שפחות.

 
 דיון בכיתה סביב השאלות הבאות:  ננחהבסוף המשחק 

 

  ?מהי הרגשתכם/ן בסוף המשחק? כיצד הרגשתם/ן במהלכו 
  ?מה היה הוגן בחוקי המשחק ומה לא 
  מה היו האינטרסים של המשתתפות/ים שזכו להתחיל במשבצות העליונות? כיצד

 הם/ן דאגו לשמר את מעמדם/ן? 
 /סיכוי לנצח במשחק ומדוע?  ןמי מהמשתתפות/ים חשו שאין הם 
  ?מה יצר תחושת סיכוי 
  ?איך השפיעו נקודות הפתיחה השונות על המוטיבציה של השחקניות/ים 

 
 ל חוסר הצדק שבחוקי המשחקהאם הייתה בכיתה מחאה ע? 

 
 מהתלמידות/ים להציע אנלוגיות מהחיים בישראל למשחק:  נבקשבשלב השני של הדיון 

 

  ?אילו קבוצות מתחילות מנקודת זינוק טובה במיוחד 
  ?"אילו קבוצות מצויות "בתחתית 

 

ניתן להתייחס לכלל המגזרים בחברה הישראלית ולקבוצות של לאום, מין, גיל וריחוק 
 .גיאוגרפי מהמרכז

 
 : נשאלבהמשך לאנלוגיה זאת 

 

  ?מי קובע את החוקים בישראל 
  ?בידי מי מצוי הכוח לשנות את החוקים 
  ?עד כמה הבחירה באמת חופשית 
  מדוע בחברות דמוקרטיות בעולם המערבי אנשים נוטים לקבל את אי השוויון ולא

מה הכוח של האשליות בדבר "שוויון הזדמנויות" ואמירות כמו "מי שרוצה  -למרוד 
 מצליח"? איזה דימוי עצמי הן יוצרות למי שמצוי בנקודת זינוק נמוכה? 

 ?איזה כוח יש לקבוצה בהתארגנות למען האינטרסים שלה  
  האם השינוי במצב הקיים תלוי בפרט? בקהילה? בשניהם? או אולי בגורמים

  ?אחרים
 

נוכל להמשיך ולדון עם התלמידות/ים על אי השוויון בבית הספר ובמערכת החינוך, 
  :לנשא

 

  ?מה לדעתכן/ם קורה במערכת החינוך ובבית הספר 
  ?האם יש שוויון בין התלמידות/ים 
  ?האם כל מי שרוצה מצליח 
 האם נקודות הפתיחה שוות לכולן/ם? האם לכולן/ם יש אותן הזדמנויות להתקדם? 

 

 דיון זה יהיה סיום לשיעור ונקודת מוצא לשיעור הבא: ילד א' וילד ב'
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 ילד א' וילד ב' - 2שיעור 
 

שיעור זה מבוסס על טקסט שמופץ באינטרנט, שמקורו אינו ידוע. הטקסט עורך השוואה 
יש ביניהם פער  -בין שני ילדים שנולדו באותו יום, אך נקודת הזינוק שלהם שונה 

אקונומי. פער זה יוצר חסמים במסלול חייו של ילד ב' -משמעותי במצב הסוציו
כך ’, לי והתעסוקתי בינו לבין ילד אשמשמרים ומעצימים את הפער הלימודי, הכלכ

נוצרים שני "סוגים" של ילדים: סוג א' וסוג ב'.  דרך סיפור חייהם של שני הילדים יחשפו 
כלכלי ולביטוייו במערכת החינוך, -התלמידות/ים למקורותיו של אי השוויון החברתי

 בצבא, בהשכלה הגבוהה ובשוק העבודה. 
בשיעור כפול, יש לתווך כל שלב ולוודא שהוא  ג'יקסוהשיעור יתקיים במתכונת של 

מתבצע כסדרו, חשוב להכין מראש הנחיות כתובות לקבוצות השונות, וכן להסביר 
וכיצד היא מתנהלת. קודם לשיעור זה מומלץ לקיים ) 1נספח (מראש על שיטת הג'יקסו 

 ןשוויוואי שוויון  דיון בנושא  ו נערוךאת 'משחק השוקולד': כל מי שרוצה מצליח' כשבסופ
 במערכת החינוך ובבית הספר. 

 

 ת האםקבוצ
 

תלמידות/ים.  5נחלק את התלמידות/ים בכיתה לקבוצות, כאשר בכל קבוצה יהיו 
קבוצות, כל עוד מספר התלמידות/ים  6או  5, 4(מספר הקבוצות בכיתה יכול להשתנות: 

קבוצות האם, כל קבוצת אם תקבל מדבקה בצבע ). אלו יהיו 5בקבוצה יהיה לפחות 
 אחר.

 המשימה בקבוצות האם היא אחידה לכל הקבוצות: קראו את הטקסט הבא:
 
 
 
 
   
 

 
 ביניכן/ם: חשבו והסכימו

 
  'שם פרטי ושם משפחה? –מה השם של ילד ב 
 ?איך כל אחד מהם נראה? מה הוא לובש 
  ?איפה כל אחד מהם גר? באיזה יישוב/עיר/שכונה 
 ?איך נראה הבית של כל אחד מהם 

 
, כך )padlet(כל קבוצה תענה על השאלות על דף, או תשלח ללוח שיתופי קבוצתי 

 שבהמשך נוכל לחזור ולראות את התשובות של כל הקבוצות.
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 מעשה בשני ילדים שנולדו באותו יום, באותה שנה, באותה מדינה
 ילד א' וילד ב'

 לילד א' יש אבא עורך דין ואמא מהנדסת חשמל
 לילד ב' יש אמא עוזרת לגננת ואבא פועל טקסטיל במפעל

 לילד א' יש מלא צעצועים ומשחקים
 אחים 4לילד ב' יש חדר עם עוד 

 לילד א' יש מחשב, לילד ב' אין

https://he.padlet.com/
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 ים/המומחיותקבוצות 
 

שולחנות נפרדים במקומות שונים בחלל בכיתה, על כל  5לקראת שלב זה נכין מראש 
בבית הספר  -3בבית הספר היסודי,  -2בגן הילדים,  - 1שולחן יונחו מס' התחנה ושמה: 

באוניברסיטה, כמו כן יונחו על כל שולחן המשימה והחומר שאותו  -5בצבא,  -4התיכון, 
 ד לעומק (במספר עותקים כמספר התלמידות/ים). קבוצת המומחיות/ים תצטרך ללמו

 

כך שבכל קבוצת   -קבוצות מומחיות/ים  5 -נציגות/ים מכל קבוצת אם יצאו לאחת מ
נציגות/ים  2מומחיות/ים תהיה לפחות מדבקה אחת מכל צבע. (אפשר לשלוח גם 

 מקבוצת האם לקבוצת המומחיות/ים)
 

ת האם היא שלהם/ן, וכשיחזרו נסביר לתלמידות/ים שהאחריות ללמידה בקבוצ
 לקבוצות האם יצטרכו ללמד את חברות/י קבוצת האם שלהן/ם את מה שלמדו.

 
 בגן הילדים :1קבוצה 

 

 הגעתן/ם לגן הילדים:
 

 על השאלות הבאות: וענו 1"חינוך חורץ גורלותאת הכתבה: " קראו
 ?האי שוויון המוצג בכתבה? כיצד הוא מתבטאמהו  .1
 .סיבות שונות על פי הכתבה 3מהן הסיבות לאי השוויון המוצג בכתבה? מנו לפחות  .2
"חינוך חורץ גורלות: אי שוויון זה  –האם אתן/ם מסכימות/ים עם הטענה שבכותרת  .3

 .והוא מתחיל כבר בגן"? נמקו את תשובתכן/ם -כאן 
 לד א' וילד ב' כאשר הגיעו לגן.כתבו את המשך הסיפור על י .4

 
                                                             

 )מקוון( 15.04.2014והוא מתחיל כבר בגן", דה מרקר,  -חורץ גורלות: אי שוויון זה כאן ויסברג הילה, "חינוך  1
) pdf( 
 

 
 היסודי הספר בבית :2 בוצהק

 

 הגעתן/ם לבית הספר היסודי, קראו על המשך קורותיהם של ילד א' וילד ב':
 

  שנים, באותו יום ובאותה השנה, הם נכנסים לכיתה א 6לאחר 
 ילד א' מגיע כשהוא כבר יודע לכתוב ולקרוא, קצת חשבון, ואפילו קצת אנגלית

 ב'... לילד ב' אין ילקוט, אז הוא סוחב את המחברות בשקית וילד
 ילד ב' מכין שיעורים כמעט תמיד לאור  נרות

 ילד א' מגיש למורה את כל עבודות הבית מודפסות
 לילד א' יש חוג אומנות, חוג מחשב וחוג פסנתר

 וילד ב', כשהוא שומע את אבא צועק שאין כסף, הוא בורח לחבר'ה בחצר
, ילד ב' מתאמץ בכל כוחו לסגור את הפער כי אבא שלו אמר שרק ולמרות הכל

 השכלה מנצחת את העוני, כי רק חינוך יוציא אותו מהכפר
 

  וחולפות שש שנים ושני הילדים בכיתה ו' והנה הם מחולקים להקבצות
 'וילד א' הולך להקבצה א' וילד ב' הולך להקבצה ב

 לילד א' יש מורה פרטית ולילד ב' אין
 א' אומרים כולם שהוא בטוח יהיה פרופסור כי הוא יודע מתמטיקה לילד

 מה זה טוב
 וגם לילד ב' אומרים שיש חוכמה, חוכמת רחוב

 
 על השאלות הבאות: ענו

 סיבות שונות. 3כיצד נוצרו הפערים בין שני הילדים? מנו לפחות  .1
 מהי המסקנה העולה מן הגרף?  :2גרףלפניכן/ם  .2

 17.11.2017גיל, "המספרים שחושפים מה הסיבה האמתית לפערים בין הילדים", שיחה מקומית,  גרטל 2
  )pdf ()מקוון(
 

https://www.themarker.com/career/1.2296594
https://www.themarker.com/career/1.2296594
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/08/chinuch-horetz-goralot.pdf
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://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
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 העשירון התחתוןמתייחס לעשירית ממשקי הבית באוכלוסייה.  עשירוןהמונח 
הוא הקבוצה של עשירית ממשקי הבית שהכנסתם היא הנמוכה ביותר, ואילו  )1(

הוא הקבוצה של עשירית ממשקי הבית שהכנסתם היא ) 10העליון (העשירון 
 הגבוהה ביותר.

 

 
 

 3"בלי הפרדות ובלי הקבצותאת הכתבה: " קראו
 בכתבה, ומהו הפתרון המוצע?מהו הגורם לאי השוויון המוצג  –כתבו בפסקה אחת 

 

                                                             
 22.07.2016גרטל גיל, "בלי הפרדות ובלי הקבצות: חזון של חינוך סוציאל דמוקרטי", שיחה מקומית,  3
  )pdf ()מקוון(

 
 בבית הספר התיכון :3 קבוצה

 

 התמקדו בתיכוןקראו את המשך הסיפור על ילד א' וילד ב': 
 

 שנים, באותו יום ובאותה השנה, הם נכנסים לכיתה א 6לאחר 
 ילד א' מגיע כשהוא כבר יודע לכתוב ולקרוא, קצת חשבון, ואפילו קצת אנגלית 

 ילקוט, אז הוא סוחב את המחברות בשקית וילד ב'... לילד ב' אין
 ילד ב' מכין שיעורים כמעט תמיד לאור  נרות

 ילד א' מגיש למורה את כל עבודות הבית מודפסות
 לילד א' יש חוג אומנות, חוג מחשב וחוג פסנתר

 וילד ב', כשהוא שומע את אבא צועק שאין כסף, הוא בורח לחבר'ה בחצר
כוחו לסגור את הפער כי אבא שלו אמר שרק  ולמרות הכל, ילד ב' מתאמץ בכל

 השכלה מנצחת את העוני, כי רק חינוך יוציא אותו מהכפר
  

 וחולפות שש שנים ושני הילדים בכיתה ו' והנה הם מחולקים להקבצות 
 וילד א' הולך להקבצה א' וילד ב' הולך להקבצה ב'

 לילד א' יש מורה פרטית ולילד ב' אין.
שהוא בטוח יהיה פרופסור כי הוא יודע מתמטיקה מה זה לילד א' אומרים כולם 

 טוב
 וגם לילד ב' אומרים שיש חוכמה, חוכמת רחוב

 

 לתיכוןוהשנים חולפות והילדים מגיעים 
 אנגלית 5 -פיסיקה, ו -יחידות לימוד מתמטיקה, ו 5 -וילד א' הולך ל

לבים ולפעמים בהפסקות מבטיהם של שני הילדים מצט 4 –ול 3 -וילד ב' רק ל
וממש לרגע קצר שניהם מבינים שמשהו פה חרא, שמשהו פה לא צודק, שהם 

 בחיים לא יהיו שווים

 
 

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://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
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 ענו על השאלות הבאות:

 מדוע לדעתכן/ם ישנו פער בתיכון בין ילד א' לילד ב'? .1
 מהו הקשר המוצג בגרף? ומהי המסקנה העולה ממנו?  4גרףלפניכן/ם  .2

 

התרשים מציג שני קווים: הקו הדק מציג את היישובים בישראל לפי השכר  -שימו לב 
ואילו הקו העבה מציג את שיעור הזכאות לתעודת בגרות בכל יישוב.  ,היישובי הממוצע

 בדו"ח) 13(לצפייה מיטבית בגרף, עברו לעמוד 
 

 
, וציינו סיבה נוספת 5"הילד לקוי למידה? כדאי שיהיה לך כסף" קראו את הכתבה: .3

 לפערים בתיכון, הסבירו אותה בפסקה.

 
 
 
 
 

                                                             
בוזגלו, "איפה החצי השני? בני הנוער שאינם זכאים לתעודת -אטיאס ונוגה דגן-סבירסקי שלמה, אתי קונור 4

  )pdf()מקוון( 16.08.2016בגרות", דו"ח מרכז אדוה, 
 

 
 בצבא :4 קבוצה

 

 קראו את המשך הסיפור על ילד א' וילד ב' בבית הספר היסודי ובתיכון:
 

 שנים, באותו יום ובאותה השנה, הם נכנסים לכיתה א 6לאחר 
 ילד א' מגיע כשהוא כבר יודע לכתוב ולקרוא, קצת חשבון, ואפילו קצת אנגלית 

 בשקיתוילד ב'... לילד ב' אין ילקוט, אז הוא סוחב את המחברות 
 ילד ב' מכין שיעורים כמעט תמיד לאור  נרות

 ילד א' מגיש למורה את כל עבודות הבית מודפסות
 לילד א' יש חוג אומנות, חוג מחשב וחוג פסנתר

 וילד ב', כשהוא שומע את אבא צועק שאין כסף, הוא בורח לחבר'ה בחצר
אמר שרק ולמרות הכל, ילד ב' מתאמץ בכל כוחו לסגור את הפער כי אבא שלו 

 השכלה מנצחת את העוני, כי רק חינוך יוציא אותו מהכפר
  

 וחולפות שש שנים ושני הילדים בכיתה ו' והנה הם מחולקים להקבצות 
 וילד א' הולך להקבצה א' וילד ב' הולך להקבצה ב'

 לילד א' יש מורה פרטית ולילד ב' אין.
ודע מתמטיקה מה זה לילד א' אומרים כולם שהוא בטוח יהיה פרופסור כי הוא י

 טוב
 וגם לילד ב' אומרים שיש חוכמה, חוכמת רחוב

 

 לתיכוןוהשנים חולפות והילדים מגיעים 
 אנגלית 5 -פיסיקה, ו -יחידות לימוד מתמטיקה, ו 5 -וילד א' הולך ל

ולפעמים בהפסקות מבטיהם של שני הילדים מצטלבים  4 –ול 3 -וילד ב' רק ל
שמשהו פה חרא, שמשהו פה לא צודק, שהם  וממש לרגע קצר שניהם מבינים

 בחיים לא יהיו שווים

 )pdf() מקוון( ynet  ,19.12.2005זליקוביץ' מורן, "הילד לקוי למידה? כדאי שיהיה לך כסף",  5
  

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
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/08/hezi-sheni.pdf
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3186931,00.html
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/08/lakui_lemida.pdf
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 הגעתן/ם לצבא: 

 

 6"8200כל ההורים רוצים את הילדים ב קראו את הכתבה: " .1
 של החיילים והחיילות? מהו האי שוויון המוצג בכתבה? מהן השלכותיו על עתידם .2
 כתבו את המשך הסיפור על ילד א' וילד ב' בהגיעם לצבא. .3
 
 
 
 

 
 
 

                                                             
, לעשירים יש סיכוי טוב יותר להצליח", דה מרקר, 8200-לוי רותי, "כל ההורים רוצים את הילדים ב 6

 )pdf() מקוון, (15.05.2018

 
 באוניברסיטה :5 קבוצה

 :בביה"ס קראו את המשך הסיפור על ילד א' וילד ב'
 

 שנים, באותו יום ובאותה השנה, הם נכנסים לכיתה א 6לאחר 
 ילד א' מגיע כשהוא כבר יודע לכתוב ולקרוא, קצת חשבון, ואפילו קצת אנגלית 

 וילד ב'... לילד ב' אין ילקוט, אז הוא סוחב את המחברות בשקית
 ילד ב' מכין שיעורים כמעט תמיד לאור  נרות

 ילד א' מגיש למורה את כל עבודות הבית מודפסות
 רלילד א' יש חוג אומנות, חוג מחשב וחוג פסנת

 וילד ב', כשהוא שומע את אבא צועק שאין כסף, הוא בורח לחבר'ה בחצר
ולמרות הכל, ילד ב' מתאמץ בכל כוחו לסגור את הפער כי אבא שלו אמר שרק 

 השכלה מנצחת את העוני, כי רק חינוך יוציא אותו מהכפר
  

 וחולפות שש שנים ושני הילדים בכיתה ו' והנה הם מחולקים להקבצות 
 הולך להקבצה א' וילד ב' הולך להקבצה ב'וילד א' 

 לילד א' יש מורה פרטית ולילד ב' אין.
לילד א' אומרים כולם שהוא בטוח יהיה פרופסור כי הוא יודע מתמטיקה מה זה 

 טוב
 וגם לילד ב' אומרים שיש חוכמה, חוכמת רחוב

 

 לתיכוןוהשנים חולפות והילדים מגיעים 
 אנגלית 5 -פיסיקה, ו -מתמטיקה, ויחידות לימוד  5 -וילד א' הולך ל

ולפעמים בהפסקות מבטיהם של שני הילדים מצטלבים  4 –ול 3 -וילד ב' רק ל
וממש לרגע קצר שניהם מבינים שמשהו פה חרא, שמשהו פה לא צודק, שהם 

 בחיים לא יהיו שווים

 

 

https://www.themarker.com/technation/.premium-MAGAZINE-1.6091622
https://www.themarker.com/technation/.premium-MAGAZINE-1.6091622
https://www.themarker.com/technation/.premium-MAGAZINE-1.6091622
https://www.themarker.com/technation/.premium-MAGAZINE-1.6091622
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/08/kol-hahorim-rotzim.pdf
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 הגעתם/ן לאוניברסיטה: קראו על המשך קורותיהם של ילד א' וילד ב':

 

 נכנסים לאוניברסיטה... באותו יום באותה שנהוהם 
וילד ב' חש שהוא ניצח. למרות הכל הוא ניצח. הוא הגשים את חלום אביו, חלום 

 ההשכלה הגבוהה
  ם,שני 4 -ילם מראש את שכר הלימוד לילד א' ש

 וילד ב' עובד בלילות במלצרות וממשיך ללמוד בימים

 
 ענו על השאלות הבאות:

 ממשיך הסיפור על ילד א' וילד ב' מכאן?כיצד לדעתכן/ם  .1
והתבוננו בגרף הבא, כתבו  7'זכאות לתעודת בגרותקראו את הקטע: ' .2

 במילותיכם/ן: מי הם/ן אלו שסיכוייהן/ם להגיע לאוניברסיטה גבוהים יותר? 
 

 
                                                             

: זכאות לתעודת בגרות", 2015"תמונת מצב חברתית   אטיאס ורותם זלינגר-סבירסקי שלמה, אתי קונור 7
  )pdf ()מקוון( 2015דו"ח מרכז אדוה, דצמבר 

 

 
משכר  51%-שכר האקדמאים בישראל גבוה ב :OECD" :הבאה הכתבהקראו את  .3

וכתבו: מהן ההשלכות של הלימודיים האקדמיים על  8"בוגרי השכלה מקצועית
 ההכנסה?

 

   האם לקבוצת בחזרה
 

בשלב זה יחזרו כל המומחיות/ים לקבוצות האם שלהן/ם, וילמדו אותן/ם את מה 
 (כל קבוצה תקבל דף הנחיות זהה).לפי ההנחיות הבאות שלמדו, 

 
 על ילד א' וילד ב'. )2נספח ( הטקסט השלםקראו את  .1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

משכר בוגרי השכלה מקצועית", דה מרקר,   51%-שכר האקדמאים בישראל גבוה ב : OECDליאור, " דטל 8
  )pdf ()מקוון( 26.10.2014

 

http://adva.org/wp-content/uploads/2016/01/social-2015-1.pdf
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/01/social-2015-1.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/08/tmunat-matazv.pdf
https://www.themarker.com/news/education/1.2467656
https://www.themarker.com/news/education/1.2467656
https://www.themarker.com/news/education/1.2467656
https://www.themarker.com/news/education/1.2467656
https://www.themarker.com/news/education/1.2467656
https://www.themarker.com/news/education/1.2467656
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/08/schar-hakademaiem.pdf
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המומחיות/ים, השלימו בטבלה מה קרה לילד א' לפי מה שלמדתן/ם בקבוצת  .2

 ולילד ב' בכל שלב בחייהם:
 

 

 ילד ב' ילד א' 

   בנקודת המוצא

   בגן הילדים

   בבית הספר היסודי

   בבית הספר התיכון

   בצבא

   באוניברסיטה

 
 מה לדעתכן/ם קרה לילד א' וילד ב' בהגיעם לשוק העבודה? .3
 

האחת פסימית והשנייה  –הציעו שתי חלופות שונות לסיום הסיפור   -סוף לסיפור  תבויכ
 אופטימית.

 ניתן להכין מראש מסמך משותף שהתלמידות/ים יכתבו בו את הצעותיהן/ם.
 

 

 במליאה
 

התלמידות/ים ישתפו בהצעותיהן/ם לסוף הסיפור על ילד א' וילד ב', וישתפו ברגשות 
לסיפור. נוכל בשלב זה גם לחזור ולראות את התשובות ובמחשבות שלהן/ם ביחס 

 שכתבו לשאלות בחלק הראשון של המפגש בקבוצות האם (מה שמות הילדים וכו')
חשוב  בארץ יש אותו סיכוי להצליח בחיים? יםהאם לכל הילדות/ :נדון בשאלה

 שנשמע דעות שונות ומנומקות בנושא. נוכל להוסיף ולשאול שאלה זו ספציפית לגבי
מגדר (האם לבנות ולבנים אותו סיכוי...) , ולאום (האם לילד/ה ערבי/ה ולילד/ה יהודי/ה 

 יש אותו סיכוי להצליח בחיים?)
 

נוסיף טור לטבלת ההבדלים בין ילד א' וילד ב', ונציע דרכי התערבות הצעה נוספת: 
 אפשריות בכל שלב, שמטרתן להוביל לשוויון בין הילדים.

 

 
 כרמליצילום: שלומית 
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 להסללה  אלטרנטיבה - 'קדמה' ספר בית על
 

הספר התיכון -זהו בית מודל ייחודי במערכת החינוך בישראל:הספר קדמה הוא -בית
כלכלית, שאינו תיכון -הראשון בארץ, שהוקם בתוך שכונה שנחשבת לפריפריה חברתית

מקצועי או מקיף (שכולל מגמות מקצועיות), אלא תיכון עיוני מלא, המוביל את כל 
 התלמידים/ות שלו לתעודת בגרות מלאה וללימודים גבוהים.

 

מביקורת של הורים, פעילים/ות חברתיים , כתוצאה 1994בית הספר הוקם בשנת 
בתי הספר העיוניים, שהכינו   וא/נשי חינוך, על מצב החינוך בשכונות ובעיירות הפיתוח. 

את תלמידיהם לבחינות הבגרות ברמה הגבוהה ביותר, היו ממוקמים בשכונות 
 רוב בתי ספר וביישובים מבוססים כלכלית.  בשכונות הפחות מבוססות, לעומת זאת, 

היו מקצועיים או מקיפים, ורק חלק קטן מהתלמידים בהם למד לתעודת בגרות.  
כתוצאה מכך, רוב בני הנוער באזורים אלו סיימו את לימודיהם ללא תעודת בגרות 

מציאות זו שכפלה את הפערים   המאפשרת כניסה למוסדות להשכלה גבוהה. 
ים מיישובים מבוססים לבין  החברתיים העצומים שהתקיימו בחברה בין בני נוער וצעיר

חברתית. המטרה של מייסדי קדמה היתה -בני נוער וצעירים מהפריפריה הכלכלית
להקים בית ספר עיוני מלא בשכונת הקטמונים בירושלים ולהמשיך ולהקים בתי ספר 

 דומים ברחבי הארץ. 
 קראו עוד

 סטודנטיות/ים בוגרות/י קדמה מספרות/ים 

 

 

 

 וייס ברנקו של האתגריים הספר בתי על
 

פיתח מודל מקורי למתן מענה לנוער בהדרה ובסיכון חינוכי במסגרת  ברנקו וייסמכון 
ב). אלו הם בתי ספר קטנים, ”י–’ של בתי ספר ייחודיים לנוער בסיכון (כיתות ט

במסגרות נורמטיביות אחרות. בתי  ן/שלא מצאו את מקומםות /המותאמים לתלמידים
 ן/ה, ומובילים אותםאל ות/הספר האתגריים מהווים מסגרת חמה ותומכת לתלמידים

 ן/המיוחדים והתמודדות עם קשייהם ן/להישגים תוך מתן מענה מותאם לצורכיהם
 .הלימודיים והאישיים

 

מכון ברנקו וייס הינו עמותה ללא כוונת רווח המנהלת רשת של בתי ספר עבור 
הזדמנות אחת  ות/שנה. בתי ספר אלה מעניקים לילדים 19בסיכון מזה  ות/תלמידים

 שנות לימוד ולקבל תעודת בגרות. 12נוספת להשלים 
 

בסיכון השלימו לימודי תיכון בבתי הספר ברנקו  ות/תלמידים 2,500, לפחות 1998מאז 
אף השלימו תעודת  ן/עברו לפחות בחינת בגרות אחת, וחלקם ן/ככולם ן/וייס, רובם

עם כלים טובים יותר לניהול חיים פוריים  ות/כבוגרים ן/יצאו לדרכם ן/בגרות מלאה. כולם
 לחיים. ן/עם אמונה בכישוריהם –ובעלי משמעות, והחשוב מכל 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://kedma-edu.org.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94/
https://youtu.be/0jS5jsuWQMo
https://youtu.be/0jS5jsuWQMo
https://youtu.be/0jS5jsuWQMo
https://youtu.be/0jS5jsuWQMo
http://brancoweiss.org.il/
https://youtu.be/0jS5jsuWQMo
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 תמר אסקנאו | אהבתי

א לֹא ָהְיָתה ִאּמָ ׁשֶ ֵחק. ּכְ י ְלשַׂ ן, ָאַהְבּתִ ּה, עֹוֶטֶפת ֶאת  ּכֵ ּלָ ּנֶֶבת ַלֶחֶדר ׁשֶ ִית ָהִייִתי ִמְתּגַ ּבַ ּבַ
א לֹא  ְחָקִנית ְמֻפְרֶסֶמת. ְלִאּמָ ֲאִני שַׂ ּה ְוחֹוֶלֶמת ׁשֶ ּלָ ָמלֹות ָהֲאֻרּכֹות ׁשֶ ְ ַאַחת ַהשּׂ ּגוִּפי ּבְ

ָהיִ  ׁשֶ ֵּר, ּכְ י ְלַצי י ַלְחלֹם. ָאַהְבּתִ ָחק, ִהְפַסְקּתִ ֶסף ְלחוּג ִמשְׂ י ָהיָה ּכֶ ְַּרּתִ י. ִצי ְַּרּתִ יִתי ְקַטּנָה ִצי
ּבוֹן ֶאת נֹוף יְַלדוִּתי.  ֶרת ֶחׁשְ ְחּבֶ רֹון ְוַדף ִמּמַ י ִעם ִעּפָ ְַּרּתִ ֶאת ָקְטיָה, ֶאת וְֶרקו ְוָגִליָנה, ִצי

ּבֹון, תנ"ך עוּר ֶחׁשְ ׁשִ י ּבְ ְַּרּתִ י, ִצי ַעְסּתִ ּכָ ׁשֶ י ּכְ ְַּרּתִ י, ִצי ַמְחּתִ ָ שּׂ ׁשֶ י ּכְ ְַּרּתִ , ִהיְסטֹוְריָה ְוָלׁשֹון. ִצי
יּוִּרים הֹוְפִכים ִליִצירֹות  ַהּצִ ֶרת ָהִייִתי ְמַדְמיֶֶנת ׁשֶ ְחּבֶ ּמַ י ּבַ ְפּתִ ְפּדַ ּדִ ׁשֶ ֵּר. ּכְ י ְלַצי ָאַהְבּתִ
י ַלְחלֹם.  ֶסף ְלחוּג ִציּוּר. ִהְפַסְקּתִ א לֹא ָהיָה ּכֶ ִבים. ְלִאּמָ מוֵּזאֹוִנים ֶנְחׁשָ לוּיֹות ַרק ּבְ ּתְ ׁשֶ

י אָ  ְרּתִ ֶפר, ׁשַ ִביל ֶהָעָפר ְלֵבית ַהּסֵ ׁשְ י ּבִ ָהַלְכּתִ ׁשֶ י ּכְ ְרּתִ ָהִייִתי ְקַטּנָה ׁשַ ׁשֶ יר. ּכְ ִ י ַלׁשּ ַהְבּתִ
ַפת  שְׂ יִרים ּבִ א ׁשִ י ְלַסּבָ ְרּתִ א, ׁשַ ל ִאּמָ י ַמְתּכֹוִנים ׁשֶ ְרּתִ ֲחִרית. ׁשַ ת ׁשַ ִפּלַ ִמְזמֹוִרים ִמּתְ

ַמע, ָהִייִתי  ּדָ י ִאּמֹו ַעד ׁשֶ ּלִ ַהּקֹול ׁשֶ ָפה ָזָרה ׁשֶ שָׂ ה? הוּא ָהיָה עֹוֶנה ִלי ּבְ ׁשֹוֶאֶלת ָלּמָ
יר.  ִ י ַלׁשּ ן, ָאַהְבּתִ יר. ּכֵ י ָלׁשִ ְכּתִ י ְוִהְמׁשַ ְַּכּתִ ֵָּרַגע, ִחי י י ׁשֶ ַמְחִזיר אֹותוֹ ְלֶאֶרץ ְרחֹוָקה. ָעַצְרּתִ

ָר  ְקַלַחת. ָהִייִתי ַמְחִזיָקה ַמְסֵרק ְושָׂ ּמִ ה ּבַ י ֵעיֻרּמָ ְרּתִ ִּים, ׁשַ ִתי ב ִמְזמֹוִרים ּדָ ל ַהּלֵ ה ִמּכָ
יָרה,  ֶסף ְלחוּג ׁשִ א לֹא ָהיָה ּכֶ רֹוִני ְצִליִלים ְנִעיִמים. ְלִאּמָ ת קֹול ְמִפיָקה ִמגְּ ּבַ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ְוִהְרּגַ

ָהִייִתי ְקַטּנָה ָהִיי ׁשֶ י. ּכְ ת ִאּמִ ְמִחּצַ י ִלְהיֹות ּבִ י ַלְחלֹם. ָאַהְבּתִ סֹוף ִהְפַסְקּתִ ה ּבְ ִתי ְמַחּכָ
מוֹ ְנָמלֹות ָחרוּצֹות. ָהִייִתי  יָעה, ִהְתַחְלנוּ ְלַנּקֹות ּכְ ִהּגִ ׁשֶ יַע. ּכְ ּגִ ּתַ ֶפר ַעד ׁשֶ ֵבית ַהּסֵ ַהיֹּום ּבְ
א לֹא ָהיָה  י ְלַנּקֹות ֲאָבל ְלִאּמָ רוִּתים. לֹא ָאַהְבּתִ ֵ אֹות וְּמַקְרֶצֶפת ֶאת ַהׁשּ ּסְ ְמִריָמה ּכִ

י ֶסף. ִנּקִ ל ּכֶ ְלָחנֹות ׁשֶ ֻ ּ ַעל ַהׁשּ מו ְרׁשְ ּנִ י ֶאת ַהֲחלֹומֹות ׁשֶ י, ִקְרַצְפּתִ ּלִ ה ׁשֶ ּתָ ִתי ֶאת ַהּכִ
יִקים  ַנֵהל, ְוָרִאיִתי ֵהיָכן הוּא ֵמִניַח ֶאת ַהּתִ יִתי ֶאת ֲחַדר ַהּמְ ּמוִּדים, ִנּקִ ֲחֵבַרי ַלּלִ

ָבר לֹא יְָכָלה ָללֶ  א ּכְ ִאּמָ ׁשֶ נוּ. ּכְ ּלָ ִּים ׁשֶ י ל ָמה ָהִאיׁשִ ה ְלַבד ּכָ ֶכת ְלַנּקֹות, ָהִייִתי ְמַנּקָ
ָפַני ֶאת ַהּצַֹהר  יל ֵמָעַלי ֶאת ַהֲחלֹומֹות וָּפַתח ּבְ ִ יֹון ִחּנָם, ִהׁשּ י. חוּג ִנּקָ ַדְרּכִ ְקָרה ּבְ ּנִ ׁשֶ

א לֹא הָ  י ְלַנּקֹות ֲאָבל ְלִאּמָ ְקצֹוַע. לֹא ָאַהְבּתִ ּמִ ִני ּבַ יֹון, ּדֹור ׁשֵ ּקָ ֶסף. ְלעֹוָלם ַהּנִ יָה ּכֶ
י ַלְחלֹם. יִתי ְוִהְפַסְקּתִ י, ִנּקִ ַתְקּתִ  ׁשָ

 

 

 
 שלבי העבודה בטכניקת ג'יקסו: 1נספח 

 

המורה תחלק את הכיתה לקבוצות הטרוגניות בנות ארבעה עד  -קבוצות האם  .1
חמישה תלמידים, הנקראות "קבוצות ֵאם. המשימה בשלב זה היא אחידה לכל 

להמשך המשימה, מושגים בסיסיים או שאלה שמחברת קבוצות האם: למשל, רקע 
לידע קודם בנושא. המטרה של שלב זה  היא לייצר תחושת השתייכות לקבוצת 
האם, כדי שהחברות/ים בה ירגישו מחויבות ואחריות על הלמידה של כולן/ם גם 

 בהמשך.
בשלב זה תחלק המורה מחדש לקבוצות מומחיות/ים  –קבוצות מומחיות/ים  .2

נושא אחר. החלוקה תתבצע כך שכל קבוצת אם תשלח -כל אחת בתת המתמחות
נציגות/ים לכל קבוצות המומחיות/ים. (ניתן לשלוח יותר מנציג/ה אחד/ת לקבוצת 
מומחיות/ים, לפי מספר התלמידות/ים ומספר תחומי הלימוד, כל עוד תהיה נציגות 

מחיות/ים של כל קבוצת אם בכל אחת מקבוצות המומחיות/ים). כל קבוצת מו
לומדת ביחד תת נושא: היא מקבלת דפי עבודה מיוחדים לה, וחברות/י הקבוצה 

 את המשימות המשותפות. ות/עונות/ים יחד על השאלות ומבצעים
תלמידות/י הכיתה חוזרות/ים לשבת בקבוצות האם  -בחזרה לקבוצות האם  .3

המקוריות, ו"מוסרות/ים" בקבוצת האם את המידע שרכשו בקבוצות 
חיות/ים. בדרך זו כל חבר/ה בקבוצת האם יקבלו תמונה שלמה של הנושא. המומ

בשלב זה באה לידי ביטוי התלות ההדדית: חברות/י הקבוצה תלויות/ים זה בזו, 
משום שאצל כל חבר/ה נמצא חלק אחד של היחידה ("הפאזל"), וכל החלקים 

 נדרשים להרכבת היחידה כולה לשלמות אחת.
וחן אישי בשלב זה, אנחנו בחרנו לסיים את הלמידה בשיטה המקורית ישנו ב .4

במשימה קבוצתית של כל קבוצת אם. מאמרים על שיטת הג'יקסו  ניתן לקרוא  
 (מכון מופ"ת).  בקישור הבא

 
 
 

http://portal.macam.ac.il/Search.aspx?keyType=Subject&itemId=399
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 ידוע)ילד א' ילד ב' (מקור לא : 2נספח 

 

 מעשה בשני ילדים שנולדו באותו יום, באותה שנה, באותה מדינה
 ילד א' וילד ב'

 לילד א' יש אבא עורך דין ואמא מהנדסת חשמל
 לילד ב' יש אמא עוזרת לגננת ואבא פועל טקסטיל במפעל

 לילד א' יש מלא צעצועים ומשחקים
 אחים 4לילד ב' יש חדר עם עוד 

 איןלילד א' יש מחשב, לילד ב' 
 

 שנים, באותו יום ובאותה השנה, הם נכנסים לכיתה א 6לאחר 
 ילד א' מגיע כשהוא כבר יודע לכתוב ולקרוא, קצת חשבון, ואפילו קצת אנגלית 

 וילד ב'... לילד ב' אין ילקוט, אז הוא סוחב את המחברות בשקית
 ילד ב' מכין שיעורים כמעט תמיד לאור  נרות

 ודות הבית מודפסותילד א' מגיש למורה את כל עב
 לילד א' יש חוג אומנות, חוג מחשב וחוג פסנתר

 וילד ב', כשהוא שומע את אבא צועק שאין כסף, הוא בורח לחבר'ה בחצר
ולמרות הכל, ילד ב' מתאמץ בכל כוחו לסגור את הפער כי אבא שלו אמר שרק 

 השכלה מנצחת את העוני, כי רק חינוך יוציא אותו מהכפר
  

 נים ושני הילדים בכיתה ו' והנה הם מחולקים להקבצות וחולפות שש ש
 וילד א' הולך להקבצה א' וילד ב' הולך להקבצה ב'

 לילד א' יש מורה פרטית ולילד ב' אין.
לילד א' אומרים כולם שהוא בטוח יהיה פרופסור כי הוא יודע מתמטיקה מה זה 

 טוב
 וגם לילד ב' אומרים שיש חוכמה, חוכמת רחוב

 

 

 
 
 
 

יחידות לימוד  5 -וילד א' הולך ל לתיכוןוהשנים חולפות והילדים מגיעים 
 אנגלית 5 -פיסיקה, ו -מתמטיקה, ו
ולפעמים בהפסקות מבטיהם של שני הילדים מצטלבים  4 –ול 3 -וילד ב' רק ל

וממש לרגע קצר שניהם מבינים שמשהו פה חרא, שמשהו פה לא צודק, שהם 
 בחיים לא יהיו שווים

 

 מהצבא משוחררים הם והנה הילדים שני נולדו בו יום מאותו חולפות  שנים
 לעולם מסביב טיול - שחרור מתנת מאבא קיבל' א ילד
 באולם מלצר, עובד ובערב בגרויות משלים בבוקר' ב ילד
. ניצח שהוא חש' ב וילד שנה באותה יום באותו... לאוניברסיטה נכנסים והם

 הגבוהה ההשכלה חלום, אביו חלום את הגשים הוא. ניצח הוא הכל למרות
  ,שנים 4 -ל הלימוד שכר את מראש שילם' א ילד

 בימים ללמוד וממשיך במלצרות בלילות עובד' ב וילד
 

 אחרי. (נשבר' ב ילד שנתיים ואחרי הציונים יורדים כך, גדל שהאוברדרפט וככל
 כסף קצת נעשה, "לעצמו אומר הוא" שלוש שנתיים לעבוד נלך) "מילואים ימי 22

  "ללמוד נחזור כ"ואח
  יותר חוזר לא והוא.. הלימודים ספסל את נוטש' ב ילד

 מדינה באותה, שנה באותה, 30 בני כבר שניהם
 '.ב ילד נולד' ב ולילד' א ילד נולד' א לילד
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 זכאות לבגרותבשיעור  – 3  שיעור
 

מדי שנה מפרסם משרד החינוך את 'שיעורי הזכאות לבגרות' ובעקבותיו יוצאים 
העיתונים בפרסומים המציגים דירוגים של ערים ורשויות מקומיות לפי אחוזי הזכאות 

 לבגרות. 
 מה המשמעות של מדד זה? מה הוא מייצג? ומה הוא אינו מייצג?

 

 בגרות מכלל הלומדים.' הוא שיעור הזכאים לתעודת שיעור הזכאות לבגרות'
מתוך כלל אופן חישוב המדד: שיעור התלמידים הזכאים לתעודת בגרות 

 9בבתי ספר המגישים לבגרות בארץ. יב' תלמידי/ות
 68.2%10הכלל ארצי: הזכאות לבגרות שיעור  –בשנת הלימודים תשע"ז 

 

 
 
 

                                                             
 ', משרד החינוךשקיפות בחינוךאתר ' 9

 
 חלק א'

 

 במליאה
 

 ונשאל: בשקףנציג את הנתונים בפני התלמידות/ים 
 

 מהי תמונת המצב שעולה מן הנתונים?
 

זכאים לבגרות, ושהיתה עלייה בשיעור הזכאים  מהתלמידים בארץ  70%-שקרוב ל
 לבגרות מן השנים הקודמות.

 ים לבגרות.מן הנתונים עולה גם שכמעט שליש מהלומדים אינם זכא

 
 בשלשות או בזוגות פעילות

 

אילו שאלות עולות לנו לנוכח הנתונים? איזה מידע חסר כאן שהיינו נשאל: 
 רוצות/ים לדעת?

התלמידות/ים יכתבו בזוגות/בשלשות שאלות רבות ככל האפשר לנוכח הנתונים 
 שהוצגו.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )pdf() מקוון', מתוך אתר משרד החינוך. (נתונים ארציים, תשע"ז –התמונה החינוכית ' 10

http://edu.gov.il/sites/MinhalCalcala/Transparency%20in%20education/Pages/transparency-system.aspx
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/10/46.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/10/46.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/10/46.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/tmuna_2017.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/10/tmuna_2017.pdf
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 במליאה

 

 נכתוב את שאלות התלמידות/ים על הלוח.
 אם לא עלו מספיק שאלות מקרב התלמידות/ים, נוכל להוסיף שאלות: 

 

  יב' שלא -ב ות/זה גבוה או נמוך? זה טוב או רע? איפה כל שאר הלומדים 68%האם
, מה אנחנו יודעות/ים עליהן/ם? מי הן/ם? מדוע הם/ן לא זכאיות/ים? יות/זכאים

ימים  (כגון: אזור ם מסוהאם יש להן/ם מאפייני לכך? אילו הסברים יכולים להיות 
 גאוגרפי, לאום, מגזר, מוצא, מצב כלכלי, צרכים מיוחדים)?

  האם יש בתי ספר או מסלולי לימוד שלא מגישים לבגרות (כגון בתי ספר
 מקצועיים)? 

 ?האם יש מסלולים של בגרות חלקית 
 כלל? כמה אחוזים של זכאות לבגרות יש  ות/לומדים ן/אינם 'כמה בני נוער בגיל יב

? (בהמשך השיעור נציג את הנתון של מרכז אדוה 'מכל בני הנוער שהם בגיל יב
שמתייחס לאחוז הזכאות לבגרות מקרב שכבת בני הגיל, ולא מקרב הכלל 

 )'יב-הלומדים ב
  מיהם בתי הספר בהם שיעורי הזכאים גבוהים? איפה הם נמצאים? ומיהם בתי

שיעורי הזכאות נמוכים? איפה הם נמצאים? מה משפיע על שיעורי  הספר בהם
 הזכאות?

  ניתן לאפשר לתלמידות/ים לשער איפה צפוי שיהיו שיעורי זכאות בגרות גבוהים
 ואיפה נמוכים, ומדוע שיערו כך. 

 

 
 
 
 

                                                             
ים בוזגלו, "איפה החצי השני? בני הנוער שאינם זכא-אטיאס ונוגה דגן-סבירסקי שלמה, אתי קונור 11

  )pdf()מקוון( 16.08.2016לתעודת בגרות", דו"ח מרכז אדוה, 

 
 

 לפי מידת העניין, ניתן להמשיך ולשאול שאלות נוספות:
 ?שכל מי שזכאיות/ים   האם זה אומר למשל,  מה המשמעות של הזכאות לבגרות

לבגרות יוכלו להתקבל לאוניברסיטה? ומה לגבי הציונים, האם יש להם חשיבות? 
 ומה לגבי מגמות הלימוד ומספר יחידות הלימוד?

  לפני כמה שנים משרד החינוך החל לפרסם את נתוני הזכאות לבגרות לפי בתי
למי זה יכול לתרום? במי זה יכול  מה אתן/ם חושבות/ים על החלטה זאת? .ספר

 לפגוע?(חלק מהשאלות ייענו בהמשך השיעור).
 

 :11מרכז אדוהכעת נציג את הנתונים של 
 

,שיעור הזכאים/יות לתעודת בגרות עמד על מעט למעלה ממחצית  2015–"ב
 ."56%—שכבת הגיל 

 יב', כפי שראינו קודם).-מכלל הלומדות/ים ב 68.2%(לעומת 

 

 
 

http://adva.org/wp-content/uploads/2016/08/otherhalf-2.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/08/hezi-sheni.pdf
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 הבדל כזה גדול בין הנתונים? מדוע יש

 

מכאן שרק מעט יותר ממחצית  ,17סך כל בני/ות נתוני מרכז אדווה מחושבים מתוך 
 איפה החצי השני?מבני קבוצת הגיל זכאים לבגרות. אם כך, 

 

 ב' חלק
 

 בשלב הבא נחלק את הכיתה שרירותית לשניים: 
 לא תהיה זכאית לבגרות. –חצי כיתה (או קצת יותר) תהיה זכאית לבגרות, וחצי כיתה 

 

הנושאים  6את   12מהכתבה: נדפיס ונגזור מראש הזכאיות/ים לבגרות - 1קבוצה 
הבאים: זכאות לבגרות: בית ג'אן בראש, איפה מקבלים הקלות לבגרות, שיעורי 
הנשירה, תעודת בגרות מצטיינת, זכאות לחמש יחידות לימוד במתמטיקה, תקציב 

 משרד החינוך פר תלמיד.
 

 עילות בזוגות/בשלשותפ
 

כל זוג או שלישיה (בתוך קבוצת 'הזכאיות/ים לבגרות') יקבלו אחד מהנושאים, יקראו, 
ידונו בסוגיה, וינסו לענות בעזרת מידע זה על שאלה או יותר מן השאלות ,שנכתבו קודם 

  על הלוח ביחס לשיעור הזכאות לבגרות. 
      13.כתבההמתוך גם את קטעי המידע הבאים  1להוסיף לקבוצה  ניתן 

 
 
 
 
 
 

                                                             
, ynetבראש הזכאות לבגרות, רמה"ש בירת המצטיינים",  שי שחר, "נתוני החינוך נחשפים: בית ג'אן 12

 )pdf() מקוון, (22.08.2017

 

התמונה  להנשרת תלמידים מהמערכת.הסוגיה הראשונה היא המשקל הניתן 
החינוכית אמנם מתייחסת לנתון, אבל הוא מובא כאחד בין שווים. ברור שמי 
שפועל למניעת הנשרה של תלמידים מוחלשים עלול להיפגע בנתוני המצוינות, 
בזכאות לבגרות, בהצטיינות במתמטיקה ובאנגלית ובאחוז המצטיינים הכללי. 

את עצמו במדידת  בית חינוך שמוותר לעצמו במלחמה על כל תלמיד, מקדם
ההישגים הלימודיים. לכן, הנשרה אינה יכולה להיות "רק עוד מדד", אלא מדד 
בסיסי ומשמעותי, כזה שכישלון בו מחייב בדיקה יסודית אם מקורו בתפישת עולם 
או בתקלה נקודתית. המצב הקיים יביא למציאות שבה מנהל עלול להנשיר את 

תוני המצוינות הלימודית. זו אינה רק התלמידים המוחלשים כדי לטפס בטבלת נ
קטסטרופה חינוכית, אלא גם פגיעה במוחלשים בחברה. למדינה יש עניין לא 
לדחוק את התלמידים האלה לשוליים, אלא לוודא שייצאו מבית הספר עם יכולת 
להגיע ללימודים מתקדמים, ואחר כך לפרנס את משפחתם ולתרום לכלכלה 

 ולחברה.
אין  למיון התלמידים לפני כניסתם לבית הספר.התייחסות  הסוגיה השנייה היא

בתמונה החינוכית כל התייחסות למיון שנעשה בפועל לפני הכניסה בשערי בית 
מיון מוקדם שבורר תלמידים, אם לפי מבחני ידע ויכולות ואם לפי הצבת  -הספר 

ין בית רף של שכר לימוד גבוה, שמעוטי יכולת אינם יכולים לעמוד בו. השוואה ב
ספר ממיין לבית ספר ששעריו פתוחים לכל תלמיד היא השוואה בלתי הוגנת. 

,שיעור הזכאים/יות לתעודת בגרות  2015–"במרבית בתי הספר בהעובדה ש
מכלל  68.2%(לעומת  ."56%—עמד על מעט למעלה ממחצית שכבת הגיל 

 יב', כפי שראינו קודם).-הלומדות/ים ב
שדורגו בראש הרשימה הם בתי ספר ממיינים אינה תעודת ספר -שבתיהעובדה 

כבוד לחברה הישראלית: המשמעות היא קיבעון והנצחת המעמדות. לרוב, ילד 
שנולד להורים שאינם בעלי אמצעים ואינו מתגורר באיזור מבוסס, ימשיך גם 

 וכך הלאה בדורות הבאים. -בדור הבא להיות באותו מעמד 

 )pdf(  )מקוון, (15.05.201ינה המדד היחיד", דה מרקר, אלדר אמנון, "זכאות לבגרות א13

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5005857,00.html
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/10/ynet_bagrut.pdf
https://www.themarker.com/opinion/1.4091192
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/12/zakaotthemarker.pdf
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  '?איפה החצי השנייקבלו חלקים מהדו"ח: ' –: זכאיות/ים לבגרות: שאינן/ם 2קבוצה 

 :(לפי הפירוט הבא)
  'נשירה - 4עמ 
  'ניהול מרבית בתי הספר בפריפריה נתון בידי רשתות המתמחות בחינוך  - 4-5עמ

 מקצועי 
  'יגיעו ללימודים אקדמיים? כמה - 6עמ 
  'מי אינו לומד בכיתה י"ב? - 8עמ 

 

 בזוגות/בשלשות פעילות
 

כל זוג/שלישייה (בתוך קבוצת 'שאינן/ם זכאיות/ים לבגרות') יקראו וידונו בקטע 
 שקיבלו, מתוך מטרה לענות על כמה מן השאלות שנכתבו קודם על הלוח.

 

 
 

 
 ק ג'חל

 

תתכנס בנפרד ותיצור מפלגה שהמטרה שלה היא בשלב זה כל אחת משתי הקבוצות 
לקדם את החינוך בישראל. לאור הנתונים והמידע שקראה תציג בפוסטר או בסרטון את 
הסוגיות שתטפל בהן, הפתרונות שהיא מציעה, ומדוע כדאי לבחור בה. כל מפלגה 
תבחר לעצמה שם וסיסמת בחירות, ותתייחס גם לשאלה: איך יראה בעתיד המושג 

 ור הזכאות לבגרות'.'שיע
בסיום ההכנה תציג כל מפלגה את תוצריה במליאה, ניתן להזמין כיתה מקבילה 

 להתארח ואף לערוך בחירות.
 מהו המצב הרצוי? האם השאיפה צריכה להיות לסיום נערוך דיון סביב השאלה: 

 מבני הנוער בשכבת הגיל יהיו זכאיות/ים לבגרות? 100% -ש
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://adva.org/wp-content/uploads/2016/08/otherhalf-2.pdf
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 על בית ג'אן, היישוב עם נתוני הזכאות הגבוהים ביותר
 

היישוב הדרוזי בית ג'אן שבגליל העליון מוביל את רשימת היישובים שבהם אחוז הזכאים 
כך עלה מנתוני משרד החינוך שפורסמו היום (רביעי).  -לבגרות הוא הגבוה בארץ 

תפס את הבכורה זו השנה הרביעית  מנתוני הזכאות לבגרות עלה כי בית ג'אן...
זכאים לבגרות. נתון זה מרשים במיוחד לנוכח העובדה שמדובר  99%ברציפות, עם 
 14אלף תושבים ונחשב לדל במשאבים. 11ביישוב המונה 

 
 

 אקדמית' ל'עיר לאחרונה שהפכה דימונה העיר על
 

ורשת עמל חתמו אביב, עיריית דימונה, "ישראל דיגיטלית" -נציגים מאוניברסיטת תל
על אמנה. "שיתוף פעולה זה יהווה בסיס להרחבה, להתקדמות ולהפיכת דימונה לעיר 

 .האקדמית הראשונה בישראל"
 

במסגרת התכנית ילמדו תלמידי התיכונים בדימונה בכתותיהם קורסים אקדמיים 
 ) 20.6.18אביב, -אונ' תל( 15מקוונים של אוניברסיטת תל אביב.

 

                                                             
, 18.07.2018עדיין בראש", ישראל היום,  לביא דן, "נתוני הזכאות לבגרות: היישוב הדרוזי בית ג'אן14
 )pdf() מקוון(

 

 16סיגל בן יאיר |) 1985אינטגרציה (
 

ֶכֶלת ְמָגֶרֶדת ִעם ֵסֶמל "ְוַהְצַנע ֶלֶכת" ְקרֹון ּתְ ים ֻחְלַצת ּדַ  לֹוְבׁשִ
ת ֲאִחיָדה ְלּבֹׁשֶ רוּיָה ּתִ  ַהּקְ

ּלֹא ִנְרֶאה ֵדי ׁשֶ  ּכְ
יִריםֶאת   יְַלֵדי ָהֲעׁשִ

ְגָרש ָהֲאחֹוִרי וָּבִאים ּמִ  ַמֲחִנים ּבַ
ָאֶמִריָקה ר ִלְקנֹות ַרק ּבְ ֶאְפׁשָ 'יְנס ׁשֶ  ִעם ַהּגִ

יאֹוְגָרְפיָה ִסְפֵרי ַהּגֵ  אֹוָתה ָרִאינוּ ּבְ
חֹור ְוָלָבן  וְּבֶטֶלִויְזיָה ׁשָ

 
 

 
 

מקוונת באוניברסיטת תל אביב",  אתר אביב, "מהתיכון בדימונה לאקדמיה -חדשות אוניברסיטת תל 15
 )pdf() מקוון, (20.06.2018אביב, -אוניברסיטת תל

 )מקוון( 1.5.2017בן יאיר סיגל, "ספרים שירה", הארץ,  16

https://www.tau.ac.il/news/dimona-2018
https://www.tau.ac.il/news/dimona-2018
https://www.israelhayom.co.il/article/572409
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/10/israelhayombeitjan.pdf
https://www.tau.ac.il/news/dimona-2018
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/10/taudimona.pdf
https://www.haaretz.co.il/literature/poetry/.premium-1.4054325


 חינוך והשכלה – 3יחידה בנושא שוויון ואי שוויון | מי למטה?  מערכי שיעור מי למעלה?                         לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 
 

63 
 

 

מסעות תלמידות/ים לפולין  – 4  שיעור
 שוויון?ואיך זה קשור לאי 

 

בשיעור זה נתבונן במשקפיים ביקורתיות על המסעות לפולין כסוגיה המשקפת פערים 
חברתי -כלכליים במערכת החינוך. התלמידות/ים יחקרו את ההיבט הכלכלי-חברתיים

ייחשפו גם לנושא של 'חופש המידע'. השיעור  של המסעות לפולין, ובאמצעות חקירה זו 
ות לפולין רלוונטית עבורן/ם, והוא מפגיש את מיועד לתלמידות/י תיכון שסוגיית המסע

נוסח חוק, מכתב רשמי, טבלת נתונים, עוגות  -התלמידות/ים עם סוגי טקסטים שונים 
, לכן כדאי לדאוג מראש roojoomוכתבות עיתונאיות. השיעור עושה שימוש בכלי 

 למחשב לכל זוג תלמידות/ים.
 

 השיעור מהלך
 על חוק 'חופש המידע':שקף בתחילת השיעור נקרין במליאה 

 

 מהו חוק חופש המידע?
באופן  זכותו של כל אזרח לקבל מידע מרשות ציבוריתקובע את  17חוק חופש המידע

'. החוק קובע מי שיאזן בין החופש למידע ובין שמירה על ביטחון המדינה, הפרטיות וכו
רשאי לקבל מידע, אילו סוגי מידע מותר למסור, וכן החוק מפרט את הנוהל להגשת 

  בה. הבקשה והטיפול
 

 נבקש מהתלמידות/ים לשאול שאלות על חוק חופש המידע.
 
 
 
 

                                                             
 )pdf(), מקוון, (חופש המידע', אתר היחידה הממשלתית לחופש המידע, משרד המשפטים'חוק  17
 )pdf(, )מקוון( ,הערך 'חופש המידע', אתר 'כל זכות' 18

 
 נדון בשאלות של התלמידות/ים, לפי הצורך נוסיף ונשאל: 

 

מדוע 'זכותו של הציבור לדעת'? למה זה חשוב? את מי משרת חוק חופש המידע? 
אילו סוגי מידע לא יימסרו  באילו נושאים חשוב במיוחד ליישם את חופש המידע?

 לדעתכן/ם? 
 

נבהיר יחד עם התלמידות/ים את התפיסה העומדת בבסיס החוק, ונבקש מכל זוג 
תלמידות/ים לחשוב על נושא או נושאים שבהם חשוב לדעתם/ן ליישם את חופש 

 הזוגות ישתפו בנושאים השונים, נכתוב אותם על הלוח.המידע. 
 

ידי -התפיסה שבבסיס חופש המידע קובעת כי כל המידע שנוצר ונאגר על
הרשויות הציבוריות הוא רכוש של תושבי המדינה. המידע נוצר או נאסף בכספי 

ידי עובדי הציבור המהווים נאמנים של הציבור. המידע נועד -משלמי המסים, על
את הציבור. לכן, פרט למקרים חריגים, לציבור צריכה להיות גישה למידע לשרת 

ציבורי. הזכות מאפשרת לפרט לקבל מידע מהרשויות בין אם המידע נוגע לו 
    18 באופן אישי, ובין אם מדובר במידע ציבורי שאינו נוגע לו כלל.

 
חוק חופש לבחירתנו, נוכל להרחיב בנושא זה ולצלם לתלמידות/ים חלקים מהנוסח של: 

התלמידות/ים יעבדו בקבוצות, כל קבוצה תקרא חלק אחר, ותתנסה  - 19המידע
במליאה יציגו הקבוצות את עיקרי הדברים שקראו,  –בקריאה ובהבנה של נוסח החוק 

, על יתרונותיו וחסרונותיו, ועל קשיים נשאל שאלות על החוק ועל האופן שבו הוא מנוסח
 אפשריים ביישום שלו. 

 
 
 

 )pdf(, )מקוון, אתר משרד המשפטים, (1998התשנ"ח  –'חוק חופש המידע  19

https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/10/hofeshmeida.pdf
https://foi.gov.il/
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/10/hofeshmeidagov.pdf
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/10/kolzechut.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/GlobalDocs/Law.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/10/kolzechut.pdf
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  מדוע צריך אותה, הרי יש כבר חוק? מה נשאל:   'התנועה לחופש המידע' נציג את

 היא עושה?

  מסעות תלמידים בשלב הבא נעקוב אחר דוגמה לפעולה של התנועה בנושא של
  לפולין. 

  :חברתי של -חקר ההיבט הכלכלינציג בפני התלמידות/ים את נושא השיעור
דמות במסלול רוג'ום במקביל (התק בשיעורהמשלחות לפולין, ואת אופן העבודה 

 לכתיבה אישית במחברת).

  20.את עלות המשלחת לפולין לתלמיד/הבשקף רגע לפני תחילת הפעילות נציג 
  ,מה דעתן/ם על עלות המשלחת, ומה עלולות להיות נשאל את התלמידות/ים

  ?ההשלכות של עלות זאת
 

 בזוגות פעילות
 

הקישור כל זוג יעבור את אותו מסלול במקביל. נשלח את , נמשיך מכאן ברוג'ום
לתלמידות/ים, והן/ם יפתחו אותו במחשבים. להלן תיאור התחנות והקישורים 

 :םהרלוונטיי
 

   21פילוח כלכלי -תלמידים לפולין  מסעות  .1
התנועה לחופש המידע בנושא של 'מסעות ממוסרת מידע התחנה הראשונה בפעילות 

 המידע, וכתבו:, קראו את )1מס' ( תלמידים לפולין'
איזה מידע כבר נתון? איזה מידע מעניין/חסר הייתי רוצה לדעת? (למשל: מהי עלות 

תלמידים מתוך כמה תלמידים סה"כ, מי זכאי/ת לקבל  7000המסע? מה גובה המלגה, 
 מלגה? למה בכלל התשלום למשלחת הוא פרטי?)

 

ולברר במליאה את ההמלצה היא לעצור אחרי התחנה הראשונה ברוג'ום,  (למורה)
 השאלות שעלו.

                                                             
 )pdf(, )מקווןאיך נרשמים, מה העלויות ומה להביא', אתר משרד החינוך, ( –'מסע בני נוער לפולין  20
 )pdf(, )מקווןפילוח כלכלי', אתר התנועה לחופש המידע, ( –'משלחות לפולין  21

 
 משלחות לפולין  –קשת חופש מידע ב .2

: לפניכן/ם מכתב רשמי מהתנועה )2 מס'( היכנסו לבקשת חופש המידע שבאותו קישור
 מי הוא יכול לעניין? מהו המידע המבוקש בו? את  לחופש המידע, למי הוא מופנה? 

 
  גובת משרד החינוךת .3

: לפניכן/ם מכתב רשמי, למי הוא )3 מס'( היכנסו לתשובת משרד החינוך שבאותו קישור
מופנה? אילו שאלות נענו במכתב זה? מה היו התשובות? אילו שאלות שנשאלו לא נענו? 

 וחשוב היה לשאול? לא נשאלו אילו שאלות 
 על גובה המלגות האישיות. שימו לב שבמכתב חסר מידע 

מספק מידע על גובה המלגות האישיות: כתבו, מהו סכום המלגה  22כל זכותאתר 
 המקסימלי?

 
  23חמישונים .4

מה ניתן ללמוד מהטבלה? מה מספרים לנו? מה לא  –) 4 מס'(' חמישוניםל'היכנסו 
אם ניתן היה להציג ה -אילו שאלות נותרו ללא מענה? איך מספרים לנו  -מספרים לנו? 

 את הנתונים בדרך אחרת, שקופה יותר? מי יכול להרוויח מהצגת הנתונים באופן זה? 
(חשוב לשים לב לכך שהנתונים הם רק על מספר מוסדות, לא על מספר תלמידים 
שיצאו מכל מוסד, יכול להיות שבאוכלוסייה החזקה יצאו הרבה מאוד תלמידים, ואילו 

יצאו אמנם לא מעט בתי ספר באופן יחסי, אבל ייתכן שמספר יה המוחלשת יבאוכלוס
התלמידים מתוכם שיצאו נמוך יחסית. בנוסף לכך, לא ידוע לנו מה לגבי אלו שלא יצאו, 

  מאילו סיבות לא יצאו? האם כלכליות או אחרות?) 
 
 
 
 

 )pdf(), מקוון, ('השתתפות במימון מסעות לפולין של תלמיד בית ספר', אתר כל זכות 22
 )pdf(, )מקוון'חמישונים', מאתר התנועה לחופש המידע ( 23

https://www.meida.org.il/?p=28
https://www.meida.org.il/?p=28
https://www.meida.org.il/?p=28
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/10/alotpolin.pdf
http://editor.roojoom.com/editor_v2/ellenlev-shalem/97484#/edit
http://editor.roojoom.com/editor_v2/ellenlev-shalem/97484#/edit
http://tracks.roojoom.com/r/97484#/trek?page=1
http://tracks.roojoom.com/r/97484#/trek?page=1
http://edu.gov.il/owlHeb/Tichon/PeilutoyHozBeitSifri/Expeditions-tours-and-excursions/Journey-to-Poland/Pages/Teenagers-Journey-to-Poland-how-to-register-what-costs-and-what-to-bring.aspx
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/10/masalepolineducation.pdf
https://www.meida.org.il/?p=8088
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/10/mishlachotpiluch.pdf
http://tracks.roojoom.com/r/97484#/trek?page=2
http://tracks.roojoom.com/r/97484#/trek?page=2
http://tracks.roojoom.com/r/97484#/trek?page=3
http://tracks.roojoom.com/r/97484#/trek?page=3
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%A9%D7%9C_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99_%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%A1%D7%A4%D7%A8
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2018/03/%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D.pdf
http://tracks.roojoom.com/r/97484#/trek?page=5
http://tracks.roojoom.com/r/97484#/trek?page=5
http://tracks.roojoom.com/r/97484#/trek?page=5
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%A9%D7%9C_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99_%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%A1%D7%A4%D7%A8
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/10/kolzechutmimon1.pdf
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2018/03/%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/10/hamishonim.pdf
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 )5מס' (  25מרקר דהו 24ישראל היוםמ  הכתבות הבאות 2קראו את  . בעיתונות:5

 הכתבות? על אילו שאלות המידע עונה? 2כתבו: מה המידע שנוסף לכן/ם מקריאת 
 מהי הביקורת המובעת בכתבות? 

שיוצאים למסעות לפי חמישונים, ולא  מספר התלמידיםנתון מרכזי שנוסף בכתבה הוא 
 רק אחוז בתי ספר!

 
 סוף מסלול הרוג'ום!

 
לסיכום המסע ברוג'ום יכתוב כל זוג תלמידות/ים פסקה המתארת את הביקורת 

 המרכזית שעלתה בנושא מתוך המקורות שקראו, ומהי עמדתו בנושא.
 

 במליאה
 

התלמידות/ים יציגו את הביקורת ואת הנתונים התומכים בה, וישתפו בעמדותיהן/ם 
 בנושא. 

 
אילו עוד נתונים חסרים לנו להשלמת התמונה? איזה גרף היינו רוצות/ים נשאל: 

 לראות?
(למשל מספר משתתפים במשלחות לפי יישוב ועשירון ביחס לפוטנציאל בני הנוער 

 ביישוב שיכולים לצאת).
 
 
 
 

                                                             
, 25.01.2018רכז נוסעים יותר לפולין", ישראל היום, דביר (דבול) נועם, "פערים בזיכרון: תלמידי המ 24
 )pdf(), מקוון(

 
למה חשוב שיהיה חופש מידע בנושא המסעות לפולין? את מי מעניינות 

 המסקנות? מה אפשר לעשות עם זה? 
 

"יש מנהלים והורים שבלי קשר לשאלת המימון מעדיפים לא לשלוח  בכתבה מצוין כי:
בין השאר מכיוון שאינם מרגישים שסיפור השואה נוגע להם או  -את הילדים לפולין 

 ע לדעתכן/ם ישנם שמרגישים כך? מדולמשפחותיהם". 
 

 מה תפקידה של העיתונות בהקשר של 'חופש המידע'?  שאלה לדיון:
 

: כתבו מכתב רשמי לבקשת מידע בנושא שחשוב משימת סיכום אישית או בזוגות
 לכן/ם.

 
 

 

על התלמיד שעתר לבית המשפט העליון נגד יוקר 
 המסעות לפולין

 
 26וועדת החינוך של הכנסתבאוהד פרידמן בישיבת  צפו

 
 
 

, 07.02.2017ליאור, "העליון דחה עתירה של תלמיד תיכון נגד יוקר המסעות לפולין", דה מרקר,  דטל 25
 )pdf(), מקוון(

 )pdf(, )מקוון( 08.02.2016, 7חזקי, "התלמיד שנאלץ לוותר על המסע לפולין", ערוץ  ברוך 26

https://www.themarker.com/news/education/1.3630677
http://tracks.roojoom.com/r/97484#/trek?page=6
https://www.israelhayom.co.il/article/530565
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/10/polinisraelhayom.pdf
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/315753
https://www.themarker.com/news/education/1.3630677
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/10/polindemarker.pdf
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/315753
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/10/ohadfriedman.pdf
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הגבוהה  שכלהאם ההה – 5 שיעור
 ?לכווווללללןפתוחה 

 

חברתי טוב יותר היא רכישת חינוך והשכלה -דרך המלך לעתיד אישי וכלכלי
גבוהה. הכניסה לענפי התעסוקה עם רמות השכר הגבוהות ביותר מותנית בדרך 

מבני/ות הנוער רק כשליש , 2014כלל בהשכלה גבוהה. למרות זאת, נכון לשנת 
 27., התחילו ללמוד ב*מוסד להשכלה גבוהה2006בשנת  17 שהיו בני/ות

 
*מוסד להשכלה גבוהה הוא כל מוסד המזכה את בוגריו בתואר אקדמי: אוניברסיטאות, 

 מכללות אקדמיות ומכללות אקדמיות לחינוך.
 

 אז אם השכלה גבוהה כל כך חשובה? מדוע רק מעטים מגיעים אליה? 
 

התלמידות/ים ב'השכלה הגבוהה' ובחשיבותה, נושא ידונו בשלושת השיעורים הבאים 
שלרוב לא דנים בו בתוך מסגרת השיעורים, על אף הרלוונטיות הרבה שלו לחיים. 

לסיבותיו,  - התלמידות/ים ייחשפו לאי השוויון הקיים במערכת ההשכלה הגבוהה
משך להשלכותיו ולניסיונות לפתור אותו. כמטרה משנית יבדקו את עמדותיהן/ם לגבי ה

אנו ממליצות לקיים את השיעור אחרי  לימודים גבוהים, ואולי אף יזכו לעידוד לכך. 
 השיעור 'ילד א' וילד ב', שמתאר את אי השוויון בחינוך מגיל הגן ועד לאוניברסיטה.   

                                                                                                                                 

 
 

                                                             
: זכאות לתעודת בגרות", 2015זלינגר  "תמונת מצב חברתית אטיאס ורותם -סבירסקי שלמה, אתי קונור27

  )pdf ()מקוון( 2015דו"ח מרכז אדוה, דצמבר 
   

 
 במליאה

 

נפתח בקריאה משותפת של הקטע הבא, כדאי להקרין אותו בשקף או לחלק לכל 
 תלמיד/ה:

 

בייסודו של הטכניון בתקופה  תחילתה של ההשכלה הגבוהה בארץ ישראל היתה
. בנאומו מעל  1918 -ועם ייסודה של האוניברסיטה העברית ב 1912 -התורכית ב

פסגת הר הצופים אמר חיים ויצמן שהיה הרוח החיה בהקמת האוניברסיטה 
העברית: "אוניברסיטה עברית הננו חונכים כיום הזה; עברית תשלוט בכל בתי 

ל האוניברסיטה אם איננה אוניברסלית? עליה מדרשיה ומכוניה. אך מה ערכה ש
להיות לא רק מרכז לכל סעיפי המדע כי אם גם בית האוצר לחכמה שיפתח שעריו 
לכל, גבר ואשה גם יחד, בלי הבדל דת וגזע. בין חומות המוסד הזה יחדל כל ריב 
מדיני ומחלוקת תיפסק. ואני מקווה כי פה יעשו כל הגזעים ובני האומות השונות 

בחנכנו את …דה אחת בשאיפתם הגדולה והמשותפת לחקירת האמתאגו
האוניברסיטה העברית הננו מכריזים בגלוי על אחווה בין העם היהודי ועמי 

  28…"התבל

 
 נשאל: נאפשר כמה דקות לקריאה עצמית נוספת ולחשיבה, ורק אחר כך 

 

 מהו החזון של חיים וייצמן, הנשיא הראשון של מדינת ישראל? 
 

: בשיעור הזה ננסה לראות אם חזונו של נאמראחרי שנשמע את תשובות התלמידות/ים 
 וייצמן התגשם.

 
 

) מקווןברק אהרון, "על ההשכלה גבוהה והזכות לה", אתר ביה"ס למשפטים, האוניברסיטה העברית, ( 28
)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
https://law.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/138malag.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/138malag.pdf
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 אישית פעילות
 

 )2נספח (  כל תלמיד/ה יענו על שאלון אישי
 

 ?מדוע? האם אני רוצה ללמוד במוסד להשכלה גבוהה 
  ?מדוע?מה אני רוצה ללמוד במוסד להשכלה גבוהה 
 ?האם הוריי או אחיי/אחיותיי למדו במוסד להשכלה גבוהה 
  ?האם יש קשר בין עובדה זו לבין רצוני (או אי רצוני) ללמוד במוסד להשכלה גבוהה

 מהו הקשר?
 ?איזה? האם ביקרתי במוסד להשכלה  האם אני מכיר/ה מוסד להשכלה גבוהה

 גבוהה? 
 ?האם השכלה גבוהה חשובה לדעתי? מדוע 

 

 במליאה
 

חלק מהתלמידות/ים ישתפו: האם רוצות/ים ללמוד במוסד להשכלה גבוהה? למה? לפי 
מה בחרו מה ירצו ללמוד? אילו סוגי שיקולים עלו? עניין, מקצוע, כסף, לחץ של הסביבה, 

 יכולת אישית, מעמד חברתי? האם ירצו ללמוד באוניברסיטה? האם במכללה? מדוע?
לה גבוהה חשובה ולמה? האם כל אחד/ת יכול/ה סביב השאלות: האם השכן נערוך דיו

 להמשיך להשכלה גבוהה? מה עדיף לדעתכם/ן אוניברסיטה או מכללה?
 

 

 

 

                                                             
"לקט נתונים לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשע"ח", אתר המועצה להשכלה גבוהה, 29
 )pdf() מקוון(

 

בדיון על השכלה גבוהה חשוב להדגיש כי חשיבותה אינה רק בפתיחת הזדמנויות 
של תעסוקה ושכר, אלא גם בהשגת הון תרבותי ומעמד חברתי, וכן להגשמה 

"ביסוד ההשכלה  אהרון ברק:כותב  יבה הביקורתית. עצמית, ולפיתוח החש
 הגבוהה עומד חקר האמת, אשר באמצעותה מגשים האדם את עצמו... ופועל

לפיתוח האנושות כולה...השכלה גבוהה משמעותה חירות החשיבה העצמית,  
רות יוחירות החשיבה העצמית היא ביסוד הדמוקרטיה. נטלת מהדמוקרטיה את ח

 המחשבה, נטלת ממנה את בסיס קיומה". 

 

 בקבוצות פעילות
 

מנם נערוך חידון קאהוט, שהתחרות בו היא על בסיס קבוצתי ולא אישי. רוב התשובות א
אינן ידועות לתלמידות/ים, אולם דרך השאלות והניסיון לנחש את התשובות 

. נוכל לעצור אחרי כל שאלה שנרצה, ולבקש 29ייחשפו לנתונים על השכלה גבוהה הן/ם 
מומלץ לא להגביל בזמן את קריאת שיתוף של התלמידות/ים בתחושות ובמחשבות. 

 השאלה ואת מתן התשובה.
 
 1נספח  –(להוראות שימוש באפליקציית קאהוט   הבאנמצא בקישור  הקאהוט( 

 
 השאלה הראשונה בקאהוט היא:

 

, התחילו ללמוד במוסד 2006-ב 17 מבני הנוער שהיו בני/ות(באחוזים) כמה  .1
 כשליש)תשובה: ? (2014להשכלה גבוהה עד שנת 

 אחרי שיענו על השאלה, אנו ממליצות לעצור את הקאהוט, ולשאול:
 

 

https://che.org.il/wp-content/uploads/2017/10/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/datahaskala.pdf
https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/138malag.pdf
https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=740d653b-bc11-431e-95dd-cc698b18eb67
https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=740d653b-bc11-431e-95dd-cc698b18eb67
https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=740d653b-bc11-431e-95dd-cc698b18eb67
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 מה אתן/ם חושבות/ים על הנתון הזה? האם שליש מבני/ות הנוער זה הרבה או

 מעט?
 

 :כלו להיעזר בהן ולבנות קאהוט אחרלהלן השאלות שכללנו בקאהוט, תו
 

 לתואר ראשון )2018( כמה סטודנטיות/ים צפויות/ים להתחיל ללמוד השנה .2
 )233,185 (תשובה:

 )76,650 (תשובה: כמה מתוכן/ם ילמדו באוניברסיטה (לעומת מכללות)? .3
 (אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות) יש בארץ? כמה מוסדות להשכלה גבוהה .4

 )62 (תשובה:
 )8 (תשובה: מתוכם הם אוניברסיטאות? כמה .5
 )59% (תשובה: כ הלומדות/ים?"הלומדות באוניברסיטה מבין סהנשים מהו אחוז ה .6

בהקשר המגדרי חשוב לומר כי על אף האחוז הגבוה של נשים בהשכלה הגבוהה, 
נשים לומדות בעיקר מקצועות פחות מתגמלים, יש פחות נשים במקצועות 

 ההנדסה וההייטק.
מהו אחוז הסטודנטיות/ים הערביות/ים מבין הלומדות/ים לקראת תואר ראשון?  .7

באוכלוסייה)  20-29ערביות/ים (מבני/ות  26%  -לעומת כ )16%-כ(תשובה: 
בשכבת הגיל הרלבנטית. חשוב לציין כי לא נכללים כאן סטודנטיות/ים ערביות/ים 

ת הפלשתינית, במזרח שלומדות/ים במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל: בירדן, ברשו
 אירופה ועוד.

היחס בין נשים לגברים  )כשני שליש(תשובה: כמה מהסטודנטים הערבים הן נשים?  .8
 .גבוה יותר אצל הנשים הערביות, מאשר היחס בין נשים לגברים אצל היהודיות/ים

? 2017מהו סך כל הסטודנטים החרדים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה ב .9
 ) 13,000 -כ(תשובה: 

בין הלומדות/ים לקראת תואר מהו אחוז הסטודנטיות/ים יוצאי/ות אתיופיה מ .10
צעירות/ים יוצאות/י אתיופיה מקרב כלל  2.5%-לעומת כ) 1.1%? (תשובה: ראשון

 הצעירות/ים בישראל בגילאים אלו.
 

 
חברתיות נמוכות, כמה התחילו -בקרב צעירות/ים יהודיות/ים משכבות כלכליות .11

, 26.3%(תשובה: ? 2016ועד  'שנים מסיום יב 8ללמוד לימודים אקדמיים בתוך 
  )1-4אשכול: 

חברתיות גבוהות, כמה התחילו -בקרב צעירות/ים יהודיות/ים משכבות כלכליות .12
, 53.1%(תשובה:  ?2016ועד  'ם יבשנים מסיו 8ללמוד לימודים אקדמיים בתוך 

  )8-10אשכול 
 

 במליאה
 

 האם היה נתון שהפתיע אתכן/ם? מדוע? נתון ששימח אתכן/ם? שהעציב? : נשאל
 

 נערוך דיון סביב השאלה: 
 

מה הקשר בין מצב כלכלי, מוצא ולאום לבין השכלה גבוהה? האם חזונו של חיים 
אוניברסלית? האם ההשכלה הגבוהה וייצמן התגשם? האם האוניברסיטה היא 

 פתוחה לכל? גבר ואישה, ללא הבדל דת וגזע?
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 על תכניות מיוחדות של המועצה להשכלה גבוהה
 

בשנים האחרונות יזמה המועצה להשכלה גבוהה מגוון של תכניות, כמו למשל הקצאת 
ההשכלה הגבוהה לערביי מזרח ירושלים, ולהנגשת ההשכלה  כספים ייעודית להנגשת

הגבוהה לחברה הבדואית, שבה שיעור ההשכלה הגבוהה נמוך במיוחד, התכנית 
למצוינות האקדמית של סטודנטים יוצאי אתיופיה והתכנית הרב שנתית לשילוב חרדים 

 להשכלה גבוהההמועצה באקדמיה. קראו עוד באתר 
 

מיליון שקל לשילוב סטודנטים ממוצא אתיופי בהשכלה  100תוכנית חדשה: 
 הגבוהה

 

מיליון שקל בחמש  100-וועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה תקצה כה
במערכת  עדה האתיופיתהשנים הקרובות ליישום תוכנית לשילוב סטודנטים מה

 ההשכלה הגבוהה.
 -סטודנטים ממוצא אתיופי למדו בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל  2,946ק ר

במכללות ובאוניברסיטאות יעדים ראשונים לתוכנית: הגדלה של מספר הסטודנטים 
  50%30-יוצאי אתיופיה במכינות הקדם אקדמיות ובלימודי התואר הראשון ביותר מ

 
 
 
 
 

                                                             
מיליון שקל לשילוב סטודנטים ממוצא אתיופי בהשכלה הגבוהה", דה  100חדשה:  דטל ליאור, "תוכנית 30

 )pdf() מקוון, (14.6.2016מרקר, 

 

  31| יודית שחר צדק היסטורי
 

 באתי לאוניברסיטת תל אביב
 שעשיתי -BAלקחת את ה

 ,ונזכרו לבקש ממני במקום העבודה
 הפקידה אדיבה מצאה את התעודה

 ,שהייתה מאוכסנת בארכיון שלוש עשרה שנה
 בררתי על לימודי התואר השני שהפסקתי
 כשהתגרשתי ולא סיימתי ושתמיד אמרתי

 ,יהיה לי כסף לשכר לימוד בשנה הבאה בטח
 שאלתי אם אוכל לפרוש והיא ענתה שקונסים

 ,סטודנטים שמושכים לימודים
 שאלתי מאיפה צמחה המשטרה 

 שקונסת אנשים שבסך הכול לומדים
 ,ומשלמים בקצב שהם יכולים

 היא אמרה שאני צודקת אבל זה המצב
 .כבר מספר שנים

 וטונהירדתי לקפיטריה שבמקום לחמניות גבינה 
 ,משווקת עתה סלטים וכריכים מעוצבים

 הזמנתי קפה הפוך ומאפה גבינה מתוקה
 והתיישבתי בפינת הסגל מתוך צדק היסטורי
 כאילו סיימתי את התואר השני כפי שתכננתי

 ,והמשכתי לשלישי
 והורדתי את אותם שלושה קילוגרם מיותרים

 .מלפני שלוש עשרה שנה

 )מקוון, (4.5.2009שחר יודית, באתר: מתי שמואלוף: שירון שירת האוניברסיטה הסגורה, 31

http://che.org.il/
http://che.org.il/
http://che.org.il/
http://www.themarker.com/markerweek/1.2723935
https://www.themarker.com/news/education/1.2975324
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/haskalagevohaethiopeansthemarker.pdf
https://matityaho.com/tag/%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%97%D7%A8/
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 בקאהוט  שימוש  הוראות – 1  נספח

 
 הבאעל המורה להיכנס לקישור  .1
 http://kahoot.itיש לבקש מהתלמידים/ות להיכנס לאתר קאהוט בכתובת:  .2
ויבחרו לקבוצתם  855365של השאלון:   PIN -התלמידים יכניסו את מס' ה .3

 כינוי.
לאחר שכל קבוצות התלמידים/ות נכנסו לקאהוט והמורה ראה/תה את  .4

 .Startרשימת הקבוצות באתר, המורה י/תלחץ על כפתור 
 קבוצות התלמידים/ות יענו על השאלות בקאהוט. .5

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 שאלון אישי – 2נספח 

 
 גבוהה? האם אני רוצה ללמוד במוסד להשכלה

 מדוע?
 
 

 מה אני רוצה ללמוד במוסד להשכלה גבוהה?
 ?מדוע

 
 

 האם הוריי או אחיי/אחיותיי למדו במוסד להשכלה גבוהה?
 האם יש קשר בין עובדה זו לבין רצוני (או אי רצוני) ללמוד במוסד להשכלה גבוהה?

 
 מהו הקשר? 

 
 

  האם אני מכיר/ה מוסד להשכלה גבוהה?
 איזה? 

 האם ביקרתי במוסד להשכלה גבוהה?
 

 האם השכלה גבוהה חשובה לדעתי?
  מדוע?

 
 

 
 

https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=740d653b-bc11-431e-95dd-cc698b18eb67
http://kahoot.it/


 חינוך והשכלה – 3יחידה בנושא שוויון ואי שוויון | מי למטה?  מערכי שיעור מי למעלה?                         לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 
 

71 
 

 

שוויון בהשכלה האי על  – 6 שיעור
 גבוהה

 

לכאורה, המפתח לחברה שוויונית יותר מצוי במערכות החינוך וההשכלה 
הגבוהה. אלא שמערכות אלה עצמן הן מאוד לא שוויונית. מערכות החינוך 
וההשכלה הגבוהה בנויות בצורה של פירמידה, שככל שמתקדמים במעלה 
המדרגות שלה שיעור העולים למדרגה הבאה קטן; כאשר מגיעים למדרגה 

זו המייצגת את שיעור המתחילים בלימודים אקדמיים, מגלים כי רק העליונה, 
כשליש משכבת הגיל מגיעים לפסגה. נתון זה עולה מתוך מעקב שהלשכה 

שנים לאחר סיום  8המרכזית לסטטיסטיקה מקיימת אחר מסיימי תיכון, עד 
ס נתוני הגעה ללימודים אקדמיים “התיכון. המחזור האחרון שעבורו פרסמה הלמ

 .2008–זה של מי שסיימו תיכון ב הוא
. כלל הלומדים בתיכוןמשרד החינוך נוהג לפרסם נתונים על מסיימי תיכון מתוך  

, לעומת זאת, בוחנים את הנתונים על רקע שכבת הגיל 32 אנו (במרכז אדוה)
שיעור המגיעים להשכלה גבוהה בקרב  2008בשנת  .17כל גילאי  -בשלמותה 

 . 25.2%, ובקרב ערבים: 38.1%היהודים היה 

 

 בקבוצות פעילות
 

 תלמידות/ים בקבוצה) 4-5התלמידות/ים יעבדו בקבוצות (
  כל הקבוצות יקבלו את הנתון הבא ושאלה שמתייחסת אליו:

 

 
 

                                                             
מאתר מרכז אדוה, ", 2017אטיאס אתי, ליברמן אביב, "תמונת מצב חברתית -שלמה, קונור סבירסקי32

 )pdf() מקוון, (2018ינואר 

 
 :הנתון

, התחילו 2006בשנת  17 , רק כשליש מבני/ות הנוער שהיו בני/ות2014נכון לשנת 
 ) 30, הערה מרכז אדוהנתונים מתוך דו"ח (ללמוד במוסד להשכלה גבוהה. 

 

 השאלה:
ו וכתבו מספר מדוע מעט צעירות/ים מגיעות/ים להשכלה גבוהה לדעתכן/ם? חשב

 ?סיבות אפשריות לכך
 הקבוצה תדון בשאלה.

 

 במליאה
 

  נבקש מכל קבוצה לתת סיבה אפשרית אחת לתמונת מצב זו, נכתוב את הסיבות
  שעלו על הלוח. 

  קישור למצגת. שלא עלו מן התלמידות/ים, ונסביר אותן נוסיף סיבות   
 על השכלה גבוהה בחברה הערבית "לפרוץ את תקרת הזכוכית"סרטון את ה נקרין 

 

בוהה בחברה הערבית? בפני מהם החסמים הספציפיים להשכלה הגנשאל: 
ם ערבים בכלל ובפני סטודנטיות ערביות? מהי תקרת הזכוכית? איפה עוד סטודנטי

 אוכלוסיות?אפשר למצוא אותה? באילו תחומים? באילו 
מה לדעתכן/ם יהיו החסמים בקרב יוצאי אתיופיה? בקרב החרדים? בקרב בני/ות 

 נוער בפריפריה?
 

-כלכליים-כי עברנו לשימוש במילה 'חסמים', נסביר כי אלו מכשולים חברתיים שימו לב
 פוליטיים וגם רגשיים, שעומדים בפני ההתקדמות.

 
 
 

http://adva.org/wp-content/uploads/2018/07/Social-Report-2017.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/social-report-2017.pdf
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/01/social-2015-1.pdf#page=24
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/shiur5-haskala-ppt.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/shiur5-haskala-ppt.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/shiur5-haskala-ppt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YM17TNoeAxI&ab_channel=%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94
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 33אבו שמיס איאת|  קורס ִממשל ופוליטיקה בישראל
 

  ָהִייִתי ָהַעְרִביָּה
ְסְלִמית   ַהּמֻ

ה ּתָ ּכִ ִחיָדה ּבַ ְּ  .ַהָפַלְסִטיִנית ַהי
ה ּתָ ּכִ ִחיָדה ּבַ ְּ  .ַהי

ִחיָדה ְּ ֲאִני ַהי ַעם ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ  זֹאת לֹא ַהּפַ
ַעם ָהיָה ׁשֹוֶנה   ַאְך ַהּפַ

ה ה ָקׁשֶ ַהּקוְּרס ַהזֶּ ם ָאְמרוּ ׁשֶ ּלָ  ּכֻ
ּנוּ אֹותֹו   ׁשֹוָאהּכִ

ִחיַנת ַהחֶֹמר  ִמּבְ
ה ַאְך לֹא ְמאֹד  ִלי ַהחֶֹמר ָהיָה ָקׁשֶ

ה ֱאֶמת ָקׁשֶ ָהיָה ִלי ּבֶ ֶ   ַמה ׁשּ
מַֹע אֹוָתם ה ְוִלׁשְ ּתָ ּכִ ֶבת ּבַ  .ֶזה ָלׁשֶ

ְנֶחה  ,ֶאת ַהּמַ
טוֶּדְנִטים ר ֶאת ַהּסְ ִעּקָ  ֲאָבל ּבְ

קֹול ֶאת  ׁש ָהִראׁשֹון ָאְמרוּ ּבְ ְפּגָ ּמִ ָבר ּבַ ּכְ עֹוֵתיֶהם ַהּפֹוִליִטיֹּותׁשֶ  ּדֵ
ּלֹא ב אֹו ׁשֶ ֶדֶרְך ַאּגַ ְנֶחה ָאַמר ּכְ  ְוַהּמַ

ְקָרִבי ָבא ּבִ ּצָ ֵרת ּבַ הוּא ׁשֵ  ׁשֶ
ְמֻיָחד עוּר ֶאָחד ּבִ  זֹוֶכֶרת ׁשִ

עוּט ָהַעְרִבי ּמִ ּנוּ ּבַ ּבֹו ּדַ   ׁשֶ
קֹול ָרם ם ַהּכֹל ֶנֱאַמר ּבְ ָ ׁשּ   .ׁשֶ

ֻחְסּפָ  אֹות ַהּמְ ִליׁשָ ל ַהּקְ סֹותּכָ ֻכּבָ  סֹות ְוַהּמְ
ְך ִאיְנִטיִמי ל ּכָ ָרִטי, ּכָ ְך ּפְ ל ּכָ  .ֲאָבל ֵמעֹוָלם ֶזה לֹא ָהיָה ּכָ

ָמִתי. ִנׁשְ ה קֹוְדָדה ּבְ ל ִמּלָ י ּכָ ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ  ַעד ׁשֶ

                                                             
 2018אבו שמיס, איאת, "אני זה שניים", הוצאת מטען,  33
, 24.01.2018במספר הסטודנטים הערבים באקדמיה", דה מרקר,  80%טל ליאור, "מהפך: זינוק של ד34
 )pdf() מקוון(

 

ָבִרים, ְוִלְפָעִמים לֹא ן ּדְ ְנֶחה ִלְפָעִמים ָהיָה ֵמִגיב, ְמַתּקֵ   ,ַהּמַ
ָכל זֹאת יֵׁש לֹו  ּ ּבְ ַמן לֹא ְלטֹוָבֵתנו  .חֶֹמר ְלַהֲעִביר ְוַהזְּ

יעַ  עוּר יַּגִ ִ ּסֹוף ַהׁשּ ָרִציִתי ֶזה ׁשֶ ֶ ל ַמה ׁשּ   וֲַאִני ּכָ
ה ּתָ ֵדי ָלֵצאת ֵמַהּכִ  ּכְ

ְטנֹוַע ְוַלֲחזֹר ֶאל יָאָפא.  ְלַהְתִניַע ֶאת ַהּקַ
 

 

 
 

 על הצלחות בצמצום הפערים בהשכלה הגבוהה
 

 הסטודנטים הערבים באקדמיה במספר 80%מהפך: זינוק של 
הציבור הערבי מצמצם את פערי ההשכלה הגבוהה: בשבע השנים האחרונות נרשם 

לתואר ראשון באוניברסיטאות  יות/הערבים יות/במספר הסטודנטים 60%–גידול של כ
כמעט הוכפל שיעור הסטודנטים הערבים  2016-ל 2010בין ובמכללות בישראל, 
לתואר שלישי  ות/הלומדיםיות /הערבים יות/ושיעור הסטודנטיםהלומדים לתואר שני, 

כך עולה מנתונים שאספה המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג), כדי לבחון  - 60%-עלה ב
 34.להנגשת ההשכלה הגבוהה לציבור הערבי 2012–את התוכנית שיזמה ב

 

 בתוך שש שנים 140%-מספר החרדים באקדמיה זינק ב
במוסדות ההשכלה הגבוהה: בשש השנים  יות/החרדים יות/זינוק במספר הסטודנטים

, 140%-באקדמיה זינק ב ות/הלומדים יות/החרדים יות/האחרונות, מספר הסטודנטים
באקדמיה.  יות/חרדים יות/אלף סטודנטים 11-ובשנת הלימודים הנוכחית לומדים כ

ר . שיעו2010-שלמדו באקדמיה ב יות/סטודנטים חרדים 4,500-זאת בהשוואה ל
-עליה של כ -במסלולים לתואר שני עלה באופן חד יותר  יות/החרדים יות/הסטודנטים

כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית  -כיום  יות/סטודנטים 1,243-מאותה תקופה, ל %300
  35.לסטטיסטיקה

בתוך שש שנים", דה מרקר,  140%-דטל ליאור, "נלמד ביום חול: מספר החרדים באקדמיה זינק ב35
 )pdf() מקוון, (18.01.2017

https://www.themarker.com/news/education/1.5762853
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/aravimacadeimathemarker.pdf
https://www.themarker.com/news/education/1.3306764
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/haredimthemarkeracademia.pdf
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 –איפה כדאי ללמוד  – 7ר שיעו
 במכללה או באוניברסיטה?

 
הורחבה מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ונפתחו בה מכללות ציבוריות,  90-הבשנות 

פרטיות ושלוחות של אוניברסיטאות מהארץ ומחו"ל. הציפייה הייתה ששינוי זה יגדיל את 
 הנגישות להשכלה גבוהה ויביא לצמצום הפערים, ומה קרה במציאות?

סוק בשיעור זה בהמשך לשיעורים שעסקו באי השוויון במערכת ההשכלה הגבוהה, נע
בהשוואה בין אוניברסיטאות למכללות, וננסה לענות על השאלה, האם פתיחת 

 .3637המכללות אכן צמצמה את אי השוויון בהשכלה הגבוהה
 

 על האי שוויון בהשכלה הגבוהה
המכללות הציבוריות,  ות/בתחתית הפירמידה האקדמית מצויים תלמידי

שנפרשו ברובן בפריפריה, והמכללות האקדמיות להוראה; מעליהם שכבה של 
מכללות פרטיות יוקרתיות, הממוקמות ברובן במרכז הארץ; ומעליהם  ות/תלמידי

אוניברסיטאות מחקר, הממוקמות  ות/שכבה הולכת ומצטמצמת של תלמידי
וב, פורמן וקפלן ציינו במחקר בארבע הערים הגדולות... החוקרים זוסמן, רומנ

פערים : ”2009–המקיף ביותר שנעשה בישראל בנושא זה ואשר התפרסם ב
באיכות הסטודנטים בין אוניברסיטאות למכללות אקדמיות; הבדלים באיכות 
כוחות ההוראה ובסביבת הלימודים הנובעים הן מהצמיחה המהירה של 

מן החוץ, והן מהניסיון של  המכללות, שחייבה קליטת סגל חדש ושימוש במרצים
“ המוסדות להשכלה גבוהה לבדל את עצמם, ברמת המוסד וחוג הלימודים...

 למותר לציין כי הפערים ברמה המוסדית משתקפים בפערים בהרכב אוכלוסיית 

 

                                                             
פניגר יריב, איילון חנה, מקדוסי עודד, "דוח מחקר: נגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירים מהפריפריה 36

 )pdf() מקוון, (2013החברתית בישראל", אתר קרן גנדיר, מרץ 

 

בוגרי תואר ראשון במכללות אקדמיות באים בממוצע ”, כאשר ות/התלמידים
 ות/אוניברסיטאות... בוגרי ות/בוגרימרקע חברתי־ כלכלי חלש מזה של 

האוניברסיטאות... בעוד  ות/במאפייניהם לבוגריהמכללות הפרטיות דומים 
 -כמו השכלת הורים והכנסתם  -המכללות הציבוריות  ות/שתנאי הרקע של בוגרי

המכללות הפרטיות. ממצאים אלו מעידים על כך  ות/יותר חלשים מאלו של בוגרי
המעמד הנמוך ות /שהמכללות הציבוריות אכן הגבירו את הנגישות של בני

 ות/למערכת ההשכלה הגבוהה, בעוד שהמכללות הפרטיות שימשו ערוץ לבני
לא התקבלו ן /השכבות המבוססות לרכוש השכלה גבוהה לאחר שחלקם

מתבטאים, בין השאר, ברמת השכר של  כל אלה“ ללימודים באוניברסיטאות.
תואר  ות/השכר במשרה הראשונה של בוגרי”המוסדות השונים, כאשר  ות/בוגרי

 ראשון במכללות האקדמיות נמוך ברוב מקצועות הלימוד בעשרות אחוזים מזה
(מרכז אדוה, "תמונת מצב  נהל עסקיםאוניברסיטאות, למעט במ ות/של בוגרי
 ").2017חברתית 

 

 בקבוצות פעילות
 

ובו מאמר/כתבה או נתונים (כל תלמיד/ה או  )1נספח (סריקה  ברקוד תקבל קבוצה כל
כל זוג יורידו אפליקצית ברקוד חינמית) כל קבוצה תקרא את המידע שקבלה, תדון בו, 

 ותתייחס לשאלה: 
תצטרך להציג כל קבוצה  איפה עדיף ללמוד במכללה או באוניברסיטה? ומדוע? 

 בהמשך במליאה את טענתה המבוססת על נימוקים מתוך המאמר שקראה.
 
 
 

פערי הון תרבותי וחברתי כחסם בהשתלבותם של בני הפריפריה  –בן גיגי שיר, "נייר מדיניות אישי 37
 )pdf() מקוון, (2010בהשכלה הגבוהה", אתר ביה"ס למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית, יוני 

http://www.gandyr.com/wp-content/uploads/2013/11/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/negishot.pdf
http://public-policy.huji.ac.il/.upload/PolicyPaperAtidim/Shir_Ben_Gigi_Policy_Paper.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/niyarmediniyot.pdf
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 ?40מה בעצם ההבדל בין אוניברסיטה למכללה 
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 ?השכלה גבוהה עם אפליה מובניתF
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 במליאה
 

איפה עדיף ללמוד במכללה כל קבוצה תציג במשך דקה אחת את הטיעון שלה בנושא: 
אחרי כל הצגה יפנו שאר התלמידות/ים שאלות אל חברות/י או באוניברסיטה? 

 הקבוצה שהציגה. 
את נבנה יחד עם התלמידות/ים (או שכל קבוצה תבנה בנפרד) טבלה המסכמת 

היתרונות והחסרונות של מכללות ושל אוניברסיטאות (עפ"י הקריטריונים: תנאי קבלה, 
איכות ההוראה, נגישות, יוקרה, שכר לימוד, ערך כלכלי בשוק העבודה, המשך לימודים 

 .בארץ או בחו"ל)
מתוך מטרה להנגיש את ההשכלה הגבוהה  90 -לסיום נאמר: המכללות הוקמו בשנות ה

 דעתכן/ם האם הצליחו לצמצם את אי השוויון בהשכלה הגבוהה?מה לפריפריה, 
 

המכללות צומחות, מספר מקבלי התארים עולה, אך "תוכלו לקרוא על כך בכתבה: 
 43"הפערים בחברה הישראלית לא הצטמצמו
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אלף? תלוי איפה למדתם", דה מרקר,  11אלף שקל או  17אלף שקל בחודש,  22סובר טלי, "-חירותי41

 )pdf() מקוון, (22.08.2018

 

 44:אדם הישראליכותב 
ברה מערכת ההשכלה הגבוהה רפורמה מקיפה, במסגרתה ע 90 -"בשנות ה

נפתחו בישראל מכללות ציבוריות, פרטיות ושלוחות של אוניברסיטאות מהארץ 
ישות להשכלה גבוהה ויביא ומחו"ל. למרות הציפייה ששינוי זה יגדיל את הנג

לצמצום הפערים, המציאות מוכיחה דווקא את ההפך. למעשה, המבנה הריבודי 
של בתי הספר התיכוניים והפער בין מוסדות הלימוד במרכז לעומת הפריפריה, 
העתיק עצמו אל מערכת ההשכלה הגבוהה, בה קיים כיום פער של יוקרה, 

רסיטאית לבין התעודות של המכללות ולעיתים גם של איכות, בין תעודה אוניב
 (הפרטיות ולבסוף הציבוריות)".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )pdf() מקוון, (29.06.2018אלבין רוברט, "השכלה גבוהה עם אפליה מובנית?", כלכליסט, 42
מרי, " המכללות צומחות, מספר מקבלי התארים עולה, אך הפערים בחברה הישראלית לא זרחוביץ' ע 43

 )pdf() מקוון, (15.10.2018הצטמצמו", גלובס, 
-הישראלי אדם, "ציונים זה לא הכל מרכז, פריפריה ונגישות להשכלה גבוהה", חברה כתב עת סוציאל 44

 )pdf() מקוון, (2007, יולי 32דמוקרטי, גליון 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001256342
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001256342
http://edu.gov.il/owlHeb/AfterTichon/military-and-national-service/military-service/after-the-army/Pages/what-is-the-difference-between-university-and-college.aspx
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/differenceministryofeducation.pdf
https://www.kan.org.il/item/?itemid=28145
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/kancollegesuniversities.pdf
https://www.themarker.com/news/education/1.6390022
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/themarkerthedifferencebetween.pdf
https://www.themarker.com/career/1.6409302?utm_campaign=career&utm_medium=email&utm_source=smartfocus&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.themarker.com%2Fcareer%2F1.6409302
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/22-11-themarker.pdf
http://hevramag.net/wp-content/uploads/2017/11/32-04.pdf
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3741258,00.html
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/calcalisthaskala.pdf
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001256342
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/pearim_hevratiem.pdf
http://hevramag.net/wp-content/uploads/2017/11/32-04.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/tziyonitimhevra.pdf


 חינוך והשכלה – 3יחידה בנושא שוויון ואי שוויון | מי למטה?  מערכי שיעור מי למעלה?                         לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 
 

75 
 

 

 45תהילה חכימי | רכבת אוניברסיטה 
 

ּנֶֶגב ּבַ ן ּגוְּריֹון ׁשֶ ל אוִּניֶבְרִסיַטת ּבֶ דֹוָלה ׁשֶ ָאה ַהּגְ ְדׁשָ  ַעל ַהּמִ
הוּ אֹוֵמר י ִמיׁשֶ ַמְעּתִ  :ׁשָ

ָרה  ּקָ ָבר ֲהִכי טֹוב ׁשֶ ַבעַהּדָ ְבֵאר ׁשֶ  ּבִ
ְמּפוּס ר ְלתֹוְך ַהּקַ יָעה יָׁשָ ּגִ ּמַ ֶבת ׁשֶ  ֶזה ָהַרּכֶ

ִעיר ְצָטֵרְך ַלֲעבֹר ּבָ ּנִ ִלי ׁשֶ  .ּבְ
 :ָרִציִתי ִלְצרֹחַ 

ֶכם יָא ַמְנָיאק ּלָ  ָהִעיר ַהזֹּו ֶזה לֹא ַהזֹּוָנה ׁשֶ
י. ַתְקּתִ  ֲאָבל ׁשָ

 
 

 
 

                                                             
 2014חכימי תהילה, "מחר נעבוד", הוצאת טנג'יר, 45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 חינוך והשכלה – 3יחידה בנושא שוויון ואי שוויון | מי למטה?  מערכי שיעור מי למעלה?                         לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 
 

76 
 

 

 ברקודים לסריקה – 1נספח 
 

מה ההבדל בין אוניברסיטה 
 (אתר משרד החינוך)  למכללה?

 

האוצר: בוגרי אוניברסיטאות 
 (כאן) מרוויחים יותר

 

מה בעצם ההבדל בין אוניברסיטה 
 (דה מרקר) למכללה?

 
 

 

 
 

אלף שקל  17אלף שקל בחודש,  22
(דה   אלף? תלוי איפה למדתם 11או 

 מרקר)

 

  השכלה גבוהה עם אפליה מובנית?
 (כלכליסט)
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