


 
 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל  –קדמה 

 edu.org.il-www.kedma   |kedma10@netvision.net.il   |6727474-03קדמה לשוויון בחינוך ובחברה בישראל | 
  1  
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שלא כל התלמידות/ים ,  זה אומר חינוך, ויש חינוך"ש"יש במילים פשוטות זה אומר מה זה אי שוויון בחינוך?  
 ות/יםחינוך איכותי יותר מתלמידות/ים אחרות/ים: מורמקבלות/ים את אותו חינוך, שיש תלמידות/ים שמקבלות/ים 

יותר, ושגם הציפיות של הסביבה מהם/ן יותר גבוהות. ים יותר, תכניות לימוד טובות יותר, משאבים גדולים ות/טוב  
ג'.   ב', ואפילו תלמיד/ה ה א' ויש תלמיד/  שיש תלמיד/ה זה אומר   

מיהן/ם התלמידות והתלמידים האלו שמקבלות/ים פחות? איפה הם/ן גרות/ים? לאילו קבוצות באוכלוסייה הם  
הזדמנות שווה לחינוך איכותי? מה צופן להן/ם העתיד?  משתייכות/ים? מה קורה לתלמידות ולתלמידים שאין להן/ם 

 ושל מי האחריות למצב הזה?   למה אין שוויון בחינוך?? למה הן/ם לא מקבלות/ים חינוך איכותי
 האם אי שוויון בחינוך הוא רק "הבעיה שלהן/ם" או של החברה כולה? 

במקום הראשון והלא מכובד מבחינת פערי  בהשוואה בינלאומית ישראל "מנצחת" באי שוויון בחינוך: היא נמצאת  
שבר הקורונה והלמידה מרחוק הגדילו אף יותר את הפערים, חברתי שונה. מ-קע כלכליהציונים בין תלמידות/ים מר

חברתי נמוך. בתקופה זו, התפקיד של המורות/ים הוא לא רק ללמד, אלא -ופגעו במיוחד בתלמידות/ים מרקע כלכלי
 להיות סוכנות/י שינוי.

ם לא יכולות/ים שהמדינה חייבת לספק לה פתרונות. המורות/י –אי השוויון בחינוך הוא בעיה בקדימות ראשונה 
דרך ערעור על המציאות הלא שיוונית וקידום של  -לפתור אותו בעצמן/ם, אבל הן/ם יכולות/ים לחנך לשוויון 

ורר מודעות לסוגיות של שוויון, לפתח התלמידות/ים המוחלשות/ים בכיתה ובביה"ס. המורות/ים יכולות/ים לע
 ת העולם למקום טוב יותר וצודק יותר.חשיבה ביקורתית, ולעודד תלמידות/ים לפעול ולשנות א 

. אנחנו מאמינות שהעיסוק  מערכי שיעור שעוסקים בנושא של אי שוויון בחינוך 8באסופה שלפניכן/ם קיבצנו 
רר בתלמידות/ים מודעות לסוגיות של צדק ושוויון חברתי, לפתח את בנושא של אי שוויון בכיתה יש בו פוטנציאל לעו

 הביקורתית, ולהניע אותן/ם לפעול לצמצום פערים ולקידום השוויון.החשיבה 
 

 בחרנו להקדיש את האסופה באהבה ובהערכה רבה לשני אנשים שיקרים ללבנו:  
ותף להקמת בתי הספר של עמותת קדמה ושהמרכזיים של   , ממייסדיהמניעהההוגה והכוח , לד"ר שלמה סבירסקי

והיו"ר  ,מייסדי העמותה ובית הספר קדמהמ , עמותת קדמה מאז הקמתה יו"ר, שמכהן כה גמישמשולמר , קדמה
 .הראשון של ועד ההורים של בי"ס קדמה

 

 

 

  
  

 אסופת מערכי שיעור על אי שוויון בחינוך 

 ד"ר שלמה סבירסקי משה גמיש
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ן היה ותה: "הרעיועל הקמת העמחינוך שווה לכולם הוא רעיון שנשמע פשוט אבל הוא רדיקלי, כפי שאמר שלמה 

פשוט, מאוד בסיסי: חינוך טוב צריך להינתן לכולם. מדינת ישראל נותנת חינוך לכולם, אבל היא אינה נותנת חינוך 
ם במדינה, כך משרד החינוך צריך לספק בתי טוב לכולם. כפי שחברת מקורות מספקת מים איכותיים לכל הישובי

 ספר איכותיים לכל הישובים במדינה".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 תעבירו את זה הלאה....

להפיץ את האסופה בקרב אתן/ם מוזמנות ומוזמנים 
ולהגדיל את מעגלי מורות, מורים וצוותי חינוך, 

 . ההשפעה שלנו בדרך לשוויון בחינוך

 

http://www.kedma-edu.org.il/
mailto:kedma10@netvision.net.il
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoITfvO-OE7vNYdIenDa-3wW_L5oNdmJ_X7xUVDsV2Ra1d9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoITfvO-OE7vNYdIenDa-3wW_L5oNdmJ_X7xUVDsV2Ra1d9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftk5iDDBsrYm6lwYUT6w8_fTBBZXiWCD1GMPyU2H0wg3Lgaw/viewform
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 מאמר קצר של מרכז אדוה  - שוויון פורמלי ושוויון מהותי בתוך מערכת החינוך  
  4עמ' 

 ך זכות או חובה? מערך שיעור על הזכות לחינו –בית ספר 
 6עמ' 

 מי שרוצה מצליח/ה? מערך שיעור עם משחק 
 10עמ' 

 נוך שוויון ואי שוויון בחי –ילד א' ילד ב' 
 13עמ' 

 ? בזמן הקורונהמה קרה לילד א' ולילד ב' 
 18עמ' 

 האם לבטל את ההקבצות בביה"ס?  קפה דילמה:
 23עמ' 

 סימולציה על הבניה חברתית ויחסי כוח בין קבוצות– "הכתומים והירוקים"
 28עמ'

 פותחים עתיד שווה/ עבודה מהחלומות...
  32עמ' 

 איך לעשות שוויון בחינוך?  -מערך שיעור
  35עמ' 

 מקורות נוספים למורה 
  41עמ' 

 הסיפור של קדמה 
 42עמ' 

  

 
 
 

 תוכן עניינים
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 מאת: שלמה סבירסקי |  2020בפברואר  13תאריך פרסום: 

. 

מדובר? רבים מסכימים שחינוך ציבורי צריך להינתן באופן שווה לכל התלמידים והתלמידות. אך באיזה שוויון 

ם יון בחינוך משמעו הקצאה תקציבית שווה של משאביהתשובה הראשונה המתבקשת לשאלה היא ששוו

 .לכל התלמידים והתלמידות, למשל במספר שווה של שעות הלימוד

תשובה זו תואמת את מה שנהוג לכנות  

"שוויון פורמאלי", שפירושו הסרה של אפליה 

תקציבית, כמו למשל בין תלמידים יהודים 

וערבים ובין תלמידים חילוניים ודתיים. 

זה אמור להיות מובן מאליו, אך  לכאורה,

 .הדברבמציאות לא כך 

לפי נתוני אגף השקיפות התקציבית במשרד 

החינוך, נמצא כי תלמיד בבתי ספר המוגדר 

 2019-דתי קיבל ב-כ"חלש" בזרם הממלכתי

שעות לימוד, לעומת   2.44תקציב למימון 

  1.86-חילוני ו-לכתיבחינוך הממ 2.16

 .ערבי-בחינוך הממלכתי

ן פורמאלי בלבד אינו מספיק. מדוע? וויואך ש

 כי גם כאשר התקצוב שווה לחלוטין, מערכת  
 . 

החינוך מאופיינת בפערים רבים הגורמים לכך שתלמידה אחת תתקדם מהר מחברתה. למשל, כאשר בית 

הדבר בדרך כלל מקבע את הפערים, במקום לצמצם ספר מחלק את תלמידיו להקבצות על פי הישגים, 

 .מתמקדת בשורה התחתונה: התוצאותכן אנו נזקקים להגדרה מעמיקה יותר של שוויון, הגדרה האותם. על 

 ?מהו שוויון הזדמנויות מהותי

 אפשר היה להגדיר שוויון בתוצאות כמדיניות שתאפשר לכל תלמיד ותלמידה להשיג את הציון הגבוה ביותר 

עד שהיא  –רבים יגידו אבסורדית  –ת ל אחד ממקצועות הלימוד. הגדרה שכזאת היא כה מרחיקת לכבכ

ה אפשרית הפוכה ולפיה שוויון בתוצאות הוא מצב שבו אין כלל ציונים, מיון והסללה,  מעלה על הדעת הגדר

אשר המניע של ובמקום זאת כל התלמידות והתלמידים לומדים יחד מגן חובה ועד לתואר אקדמי ראשון, כ

 .ויית השותפות הקבוצתיתכולם הוא לא הציון האינדיבידואלי אלא חו

אך קיימת גם הגדרה נוספת לשוויון מהותי בתוצאות, אותה ניתן לכנות בשם "עקרון הסף". הגדרה זו, 

 המהווה מעין דרך ביניים, מעוגנת בתפיסה הרואה את יעדה העיקרי של מערכת החינוך בהנחלת מיומנויות 
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האזרחית. הגדרה מעשית של מיומנויות אלה  היסוד הנדרשות כיום לשם השתלבות בשוק העבודה ובזירה

 ., למשל, בתנאי הסף שקבעה המועצה להשכלה גבוהה בישראל לצורך קבלה למוסד אקדמיניתן למצוא

השיגו תעודת בגרות העומדת בדרישות הסף של המוסדות  17משכבת גילאי  39.4%רק  2017-ב

 .קדמייםהא

 

הבאים וויון עלינו לחתור למערכת חינוך המאפשרת לכל במסגרת תפיסת "עיקרון הסף", אם אנו חפצים בש

 .בשעריה עמידה בתנאי הסף של כל שלבי החינוך עד וכולל קבלה לתואר אקדמי ראשון

ודת עת ביסודו של יישום זה של "עקרון הסף" עומדת הידיעה כי בוגרי מערכת החינוך המחזיקים בידם

שמעותי, הן בטיב ההעסקה והן בגובה השכר, על פני השכלה אקדמית נהנים כיום בשוק העבודה מיתרון מ

 .שלא מחזיקים בתעודה אקדמית מי

 ?איך עושים את זה –שוויון הזדמנויות מהותי  

הישגים כך המשמעות המעשית של שוויון הזדמנויות מהותי היא שדרוג מקיף של תקציב בתי הספר נמוכי 

בהישגיהם לבתי הספר הנורמטיביים: כיתות שיוכלו להפעיל את כל האמצעים הדרושים כדי להשתוות 

תה בלימודי הליבה, ביטול הלמידה בהקבצות, סיוע וליווי אישי לתלמידות ותלמידים קטנות, שתי מורות בכי

 .ראה הרגיל וכיו"במתקציב ההו 150%מתקשים, מבני לימוד הולמים, תקצוב ההוראה בשיעור של 

גדול ביותר במערכת נה רצון ונכונות. אלא שכיום חסם השוויון הלצורך יישום עיקרון זה דרושים בראש ובראשו

החינוך הוא ההודאה של ראשי המערכת השלטונית כי שוויון בחינוך הוא בלתי אפשרי. הדברים אף נכתבו 

 במפורש בספרי התקציב של 

צוב סיבי אין פירושו הבטחת תקצוב שווה לכל תלמיד מכלל מקורות התקמשרד החינוך: "תקצוב פרוגר

 ."נדרשים לטובת מהלך כזה עצום ואינו ריאליהקיימים )מדינה, רשויות, עמותות והורים(. היקף המשאבים ה

על כך גם ניתן להוסיף את החלטת בג"צ שקבע כי יש להרשות גביית תשלומי הורים על מקצועות לימוד 

מנים בחובם סיכון לאי שוויון,  ל שיעורי העשרה ועל עזרי לימוד, בנימוק שתשלומים אלה אמנם טומסוימים, ע

  .ילדיהםים המעוניינים בכך להשפיע על חינוך אך אין מקום להתערב בזכות ההור

 .השורה התחתונה היא פגיעה אנושה ברעיון של חינוך ציבורי שוויוני

 "נועי שוויון בתקציב המדינהמיחה: מלא רק צ "רסום:הפוסט מהווה תקציר מתוך הפ

http://www.kedma-edu.org.il/
mailto:kedma10@netvision.net.il
https://adva.org/engines-of-equality/
https://adva.org/engines-of-equality/
https://adva.org/engines-of-equality/
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. 

  האם ללמוד זו זכות או חובה?
שיש "חוק חינוך חובה", ושילדות/ים  ים/כולנו יודעות

חייבות/ים ללכת לבית ספר. בית ספר נתפס בעיני רוב 
אבל למה זו חובה?  הילדות/ים ככל הנראה כחובה. 

  ואם כך, מהי הזכות לחינוך? איך אפשר לראות את
   החובה הזאת כזכות?

אפשר לראות זאת כשהזכות הזאת נפגעת, וכשיש 
בארץ שאינם יכולות/ים לממש  וילדות/ים וילדים בעולם 

אותה. הזכות לחינוך של ילדות וילדים רבות/ים נפגעת 
בשל מוצאם/ן, צבע העור שלהן/ם, המגדר שלהן/ם, 

 המצב הכלכלי שלהן/ם ועוד. 
ה מרחוק בקורונה סגירת בתי הספר והמעבר ללמיד

גם הם בזכות לחינוך של כל הילדות/ים, אבל גם  פגעו
 כאן היו ילדות/ים שנפגעו יותר וילדות/ים שנפגעו פחות. 

 זכות או חובה? מערך שיעור על הזכות לחינוך –בית ספר 

   Amor/Adalah -Khalil Alצילום:

כות הוכרה במשפט הישראלי כז הזכות לחינוך
בסיסית של האדם עוד משחר ימיה של המדינה. 
שורשיה נעוצים עוד בהכרזה על הקמת מדינת 

ישראל, היא מעוגנת באמנות בינלאומיות שישראל 
חוק נטלה על עצמה וכן בחקיקת חינוך ענפה, כגון 

 . חינוך לימוד חובה וחוק זכויות התלמיד
ת תו 'גרעין קשה' של זכויוהזכות לחינוך נמנית על או

שבלעדיו, ערך הכבוד האישי נפגם פגיעה מהותית 
וקשה. יתירה מזאת, הזכות לחינוך שלובה בזכות 
לשוויון, ויחד הן מהוות את הבסיס לזכות לשוויון 
בחינוך. שילוב זה של שתי הזכויות, בהתמקדותן 

בזכות לחינוך רשמי חינם, הוא הבסיס החוקי לבחינת 
  .פערים בחינוךהשוויון, השוויוניות וה סוגיות אי

 (2020משרד החינוך, )

http://www.kedma-edu.org.il/
mailto:kedma10@netvision.net.il
https://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/gapsandinequality2020.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/gapsandinequality2020.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/gapsandinequality2020.pdf
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 ה.הקורונהחמירו לממש אותה, התקיימו תמיד ורק לת ביכו הפגיעה בזכות לחינוך והפערים בין ילדות/י

סית שנגזרת מזכויות האדם. כות לחינוך כזכות בסי בשיעור זה נשוחח עם התלמידות/ים על משמעותה של הז
  ועל פגיעה בזכות החינוך כגורם מרכזי לאי שוויון בחברה.

 
 שיעור כפול –מהלך השיעור 

 האם חינוך הוא זכות או חובה?  –חלק א' 
 נחלק לתלמידות/ים פתקים דביקים בשני צבעים, למשל כתום וכחול. 

את הלוח לשניים בצד אחד נכתוב זכות )כתום( ובצד השני חובה  ובה? נחלק זכות או ח –נכתוב על הלוח:  חינוך 
את הפתק   תבחר/בחרי)כחול(. נאפשר זמן לחשיבה ולכתיבה אישית. אם התלמיד/ה חושב/ת שחינוך הוא זכות, 

ובה, ינוך הוא חעליו נימוק אחד משמעותי: מדוע חינוך הוא זכות. אם התלמיד/ה חושב/ת שח יכתוב/הכתום, ותכתוב
עליו נימוק אחד משמעותי: מדוע חינוך הוא חובה, ומי שחושב/ת שחינוך יכתוב /בפתק בכחול, ותכתוביבחר /תבחר

 נימוק אחר על כל פתק. יכתוב/הוא גם זכות וגם חובה, תכתוב
תית, האם  התלמידות/ים ייגשו ללוח, וידביקו את הפתקים במקום המתאים. נשקף לתלמידות/ים את התמונה הכית 

הפתקים בצד של החובה   ת/ים חשבו שזו זכות או חובה או שתיהן. אחת/ד התלמידות/ים תעבור עלוב התלמידו ר
 ואח"כ בצד של הזכות, ותקרא את הנימוקים. נבקש מהתלמידות/ים להסביר ולהרחיב את נימוקיהם לפי הצורך.

 

 חלק ב': דיון בקבוצות על הזכות לחינוך 
 וח את ההגדרה הבאה: ינוך. נוכל להקרין על הללתלמידות/ים את הזכות לחנציג 

"הזכות לחינוך לכל ילדה וילד מעוגנת בחוקי המדינה, בעיקר בחוק זכויות התלמיד, שם נאמר כי "כל ילד/ה ונער/ה 
 ן". לחינוך בהתאם להוראות כל די ת/במדינת ישראל זכאי

פרד בווטסאפ  שאלות שנשלח כל אחת בנ 4בוצות לקיים דיון  סביב קבוצות, ננחה את הק 5 –נחלק את הכיתה ל 
 הכיתתי,  נאפשר מספר דקות לדיון בכל שאלה לפני שנשלח את השאלה הבאה: 

הזכות לחינוך נחשבת באמנות בינלאומיות לזכות בסיסית של האדם, מדוע? מה החשיבות שלה   •
 לדעתכן/ם?  

 וונה לדעתכם/ן במשפט זה?"הזכות לחינוך שלובה בזכות לשוויון": מה הכ •

 מי צריך לדאוג למימוש של הזכות לחינוך? מה שומר על מימוש הזכות הזאת?   •

 האם ואיך אפשר לפגוע בזכות לחינוך? איפה/ מתי/ אצל מי יש פגיעה בזכות הזאת? חשבו על דוגמאות.  •

 
 חלק ג': פעילות בקבוצות: דוגמאות לפגיעה בזכות לחינוך

 .  בוצה תקבל כתבה מודפסת ושאלות שמתייחסות אליההתלמידות/ים ימשיכו לעבוד באותן קבוצות. כל ק
 מצורפות כנספחים בסוף המהלך(.   הכתבות )

http://www.kedma-edu.org.il/
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 חלק ד': כתיבת עצומה

( תסביר  4הקבוצה שעסקה בנושא זה ) פגיעה בזכות לחינוך.נקרא יחד עם התלמידות/ים במליאה  את  העצומה: 
 ותוסיף על הדברים לפי הצורך. 

צות שלהן/ם ולנסח עצומה . וננחה את התלמידות/ים לחזור לקבווכיצד ליצור עצומה חדשהנציג את האתר 'עצומה' 
זו יכולה להיות   המתייחסת לנושא שחקרו. הן/ם יוכלו לפרסם את העצומה או רק להשתמש בפורמט שלה לכתיבה.

הורים יצטרפו גם משימה לבית או משימה אסינכרונית בשיעור מקוון.  חברות/י הקבוצה שעסקו בנושא של תשלומי 
 ר של פגיעה בזכות לחינוך. לקבוצות אחרות או יכתבו עצומה בנושא אח

ו אם הן/ם רוצות/ים לחתום לסיכום פעילות זו, נציגות/י הקבוצות יציגו את העצומות שכתבו, והתלמידות/ים יחליט
 . . לסיום, נבקש מכל תלמיד/ה לכתוב  על פתק: דבר אחד שלמדתי על הזכות לחינוךןעליה

 נשמע את הדברים שכתבו בסבב.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 היצירה / אריק מנדלבאום   פ ֶּעֶּר

 "יש לנו מערכת חינוך מפוארת"

 יכריז הנציג הפוליטי התורן 

 בעיתונות

 ומעל מסכי הטלויזיה

 ו מדברים עוד בח' וע'בגלל שאיננ

 כולנו "התאשכנזנו" 

 חילונים ודתיים

 ספרדים וחסידים

 נהיינו ליטאים

 יודעאף אחד לא 

 שבטקסט הכתוב

 ובטלפרומטר

 כתוב:

 שיש לנו 

 מערכת חינוך

 מ פ ו ע ר ת
 

 שהשיר נכתב בהשראתו()מוקדש לד"ר שלמה סבירסקי 

http://www.kedma-edu.org.il/
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 נספחים 

יג אותן, ולהפוך לקוחות מעיתון "הארץ", והן דורשות מנוי לעיתון. דאגו מראש להש 5וקבוצה  1הכתבות של קבוצה  *
 . PDFאותן לקובץ 

 

 

 

 

 : 1קבוצה 
 אביב בונה את קירות ההפרדה-דווקא תל

 . כתבו:פגיעה בזכות לחינוךבכתבה מתוארת 
 מי נפגע?

 מה מקור הפגיעה? 
 מדוע זאת פגיעה בזכות לחינוך? 

 פוגעת בזכות לשוויון?כיצד הפגיעה בזכות לחינוך 

 : 2קבוצה 
 הגשם הציף את הדרך לבית הספר

 . כתבו:פגיעה בזכות לחינוךבכתבה מתוארת 
 מי נפגע?

 מה מקור הפגיעה? 
 מדוע זאת פגיעה בזכות לחינוך? 

 ת לשוויון?כיצד הפגיעה בזכות לחינוך פוגעת בזכו

 

  :3קבוצה 
 כך מעמיקה הקורונה את הפערים במערכת החינוך

 *מומלץ להשתמש רק בחלקה השני של הכתבה: הקורונה מחזקת את הפערים בין הרשויות. 
 ואת התקצוב הדיפרנציאלי. תווך לתלמידות/ים את הנושא של תקציבי הרשויות לחינוך כמו כן, חשוב ל

 . כתבו:פגיעה בזכות לחינוךבכתבה מתוארת 
 מי נפגע?

 מה מקור הפגיעה? 
 מדוע זאת פגיעה בזכות לחינוך? 

 כיצד הפגיעה בזכות לחינוך פוגעת בזכות לשוויון?

 :4קבוצה 
"לא פוגע בשוויון": בגץ אישר לבתי הספר לגבות  

 .תשלומי רשות מההורים
 תשלומי רשות מההוריםלא פוגע בשוויון": בג"ץ אישר לבתי הספר לגבות "

 . כתבו:פגיעה בזכות לחינוךבכתבה מתוארת 

 מי נפגע?
 פגיעה? מה מקור ה

 מדוע זאת פגיעה בזכות לחינוך? 
 בזכות לחינוך פוגעת בזכות לשוויון? כיצד הפגיעה

 

 : 5קבוצה 
עיריית כרמיאל מסרבת לממן הסעות למאות 

 ערבים שלומדים מחוץ לעיר תלמידים 
*מומלץ להשתמש רק בחלק הראשון של הכתבה 

 )עד לתמונה(.

 . כתבו:פגיעה בזכות לחינוךבכתבה מתוארת 

 מי נפגע?
 מה מקור הפגיעה? 

 מדוע זאת פגיעה בזכות לחינוך? 
צד הפגיעה בזכות לחינוך פוגעת בזכות לשוויון? כי

 .העצומהלהעשרה בעניין זה קראו את 

http://www.kedma-edu.org.il/
mailto:kedma10@netvision.net.il
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.9321258
https://13news.co.il/item/news/domestic/articles/kids-walking-in-huge-lake-1173414/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001342636
https://www.maariv.co.il/news/Education/Article-712060
https://www.maariv.co.il/news/Education/Article-712060
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.8660500
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.8660500
https://my.zazim.org.il/petitions/l-lplyyt-tlmydym-rbym-1?source=whatsapp-share-button&utm_source=whatsapp&share=860b291a-f708-4d32-a873-8ef50197a001
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ת/ים כיצד משפיעים נתוני פתיחה שונים, תנאי חיים שונים ובחירות בהמשך פעילות זאת נועדה לבחון עם התלמידו
 ה".חופש בחיר"החיים על היכולת של אזרחים להשיג הישגים ולהתקדם בחיים, מתוך ִאתגור המושג המקובל של 

חברתי מתרכז בידי קבוצה קטנה יחסית, אילו מנגנונים -כיצד קורה שהכוח הכלכלי דוקבאמצעות המשחק נב 
 .ניתן להתמודד איתו ולצמצמו בחברה, ואיךשוויון -מפלים אחראים לאי

 

 השוקולד משחק 

נכין מראש קובייה גדולה ונדביק על הרצפה במרכז הכיתה 
 משבצות 35לוח משחק גדול מנייר, שעליו משורטט מסלול בן 

נניח קוביות  30-ו 25, 20רות. על משבצות מס' ממוספ
שוקולד. נחלק את הכיתה לזוגות, ונבקש מכל זוג להחליט על 

חפץ אישי שישמש אותו ככלי משחק. לאחר מכן נפזר 
באקראיות את כלי המשחק במשבצות הראשונות של  

 המסלול, כך שלכל זוג תהיה נקודת פתיחה שונה. 

 

שחק: על כל זוג לנסות  ללי המם את כנסביר לתלמידות/י
ולהגיע באמצעות טיפוס בשלבים עד   "להתקדם בחיים"

 , המשבצת האחרונה על הלוח. 35-למשבצת ה 
ידי זריקת קובייה. סדר התור -נעשית על "התקדמות "ה

במשחק נקבע בתחילתו לפי המיקום על המסלול: הזוג  
שממוקם על המשבצת בעלת המספר הגבוה ביותר זכאי 

 אשון את הקובייה, וכן הלאה.  לזרוק ר

. 

בפני החוק. רבים, וביניהם  ישראל היא מדינה דמוקרטית שמחויבת לעקרון השוויון של כלל האזרחים/יות
זדמנויות לכל אדם;  אלא גם שוויון ה -מנהיגים/ות וא/נשי רוח, טוענים/ות כי בישראל יש לא רק שוויון בפני החוק 

לדבריהם, כל הילדים/ות במדינה, בלי קשר למינם/ן, דתם/ן, מקום מגוריהם/ן ומצבם/ן הכלכלי של 
ישת מקצוע ההולם את כישוריהם ולמימוש עצמי בבגרותם/ן. משפחותיהם, זוכים/ות להשכלה איכותית, לרכ

יפה על הטענה כי האפשרויות אכן פעילים/ות חברתיים/יות מותחים/ות ביקורת חר האם טענה זו נכונה?
פתוחות בפני כל אזרח/ית, טענה שממנה משתמע כי רק עצלנות, אפאתיות ופאסיביות הן הסיבות להישגים 

ייה. נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על קשר מובהק בין המצב  הנמוכים של חלק מהאוכלוס
ילדים/ות בבחינות הבגרות, בין יכולת מציאת עבודה לבין אקונומי של ההורים לבין מידת ההצלחה של ה-הסוציו

 .ריחוק גאוגרפי מהמרכז, ובין מין האדם לגובה המשכורת שלו/ה

 מי שרוצה מצליח/ה? מערך שיעור עם משחק 

http://www.kedma-edu.org.il/
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 .המנצחות/ים במשחק הם/ן התלמידות/ים שהגיעו ראשונות/ים למשבצת האחרונה במסלול

ות/ים שינחתו על משבצות שעליהן מונח שוקולד, יוכלו לקחת אותו וכן לקבוע חוק חדש במהלך המשחק, משתתפ
נית הזכות לשנות כל חוק של המשחק )חשוב כל חוק שהוא, למעט ִנטרול תפקיד המחנכת, אשר לה מוק -למשחק 

 להימנע מהסברים נוספים ולתת לתלמידות/ים לשחק כהבנתם/ן(. 

 

ות/ים משתפות/ים פעולה עם חוקי המשחק. יש לצפות שהתלמידות/ים בעלות/י בדרך כלל התלמיד  :הערה למורה
ד. לרוב, הנטייה במקרים אלה היא נקודת זינוק טובה יותר יגיעו ראשונות/ים למשבצות שעליהן קוביות השוקול

המובהק שנוצר עקב  ומעודדים שוויון כביכול, אך מבלי לאיים על היתרון  ת"הפליה מתקנ"לחוקק חוקים שיוצרים 
שוויון. יש להתבונן היטב בהתנהגות התלמידות/ים במשחק על מנת להתייחס לכך בדיון שלאחריו, ולהתערב -האי

 .כמה שפחות

 

  השאלות הבאות:דיון בכיתה סביב בסוף המשחק ננחה 

 

  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?
  ומדוע?מי מהמשתתפות/ים חשו שאין הם/ן סיכוי לנצח במשחק  •
  מה יצר תחושת סיכוי? •
  איך השפיעו נקודות הפתיחה השונות על המוטיבציה של השחקניות/ים? •
 מחאה על חוסר הצדק שבחוקי המשחק?האם הייתה בכיתה  •

 

  לוגיות מהחיים בישראל למשחק:א בשלב השני של הדיון נבקש מהתלמידות/ים להציע אנ

  וחד?אילו קבוצות מתחילות מנקודת זינוק טובה במי •
  אילו קבוצות מצויות "בתחתית"? •

 

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

  בהמשך לאנלוגיה זאת נשאל:

  מי קובע את החוקים בישראל? •
  בידי מי מצוי הכוח לשנות את החוקים? •
  עד כמה הבחירה באמת חופשית? •
מה הכוח של   -יות בעולם המערבי אנשים נוטים לקבל את אי השוויון ולא למרוד ות דמוקרטמדוע בחבר •

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

  איזה כוח יש לקבוצה בהתארגנות למען האינטרסים שלה?  •
  ב הקיים תלוי בפרט? בקהילה? בשניהם? או אולי בגורמים אחרים?נוי במצהאם השי •
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  דות/ים על אי השוויון בבית הספר ובמערכת החינוך, נשאל:נוכל להמשיך ולדון עם התלמי

  מה לדעתכן/ם קורה במערכת החינוך ובבית הספר? •
  האם יש שוויון בין התלמידות/ים? •
  האם כל מי שרוצה מצליח? •

 שוות לכולן/ם? האם לכולן/ם יש אותן הזדמנויות להתקדם? ת הפתיחה האם נקודו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "שברים" / שושנה קרבסי 
. 

ְּבּוֹן אֶחָד ִׁעוּר חֶש  ְּּש   ב

ּ הַמּוָֹרה מְּאִׁיָרה  בָּאָה עָלֵינו

ְּבָרִׁיםלְּלַ   .מֵּד ש 

ִּׁיָרה" ְּ הִׁסְּב ָלֵם", כָּך ּ  אֶת הַש 

ְּבֹּר לַחֲלָקִׁים ִּׁתַן לִׁש   "…נ

ֶקּוֹלָהּ ָרחַק  ָנִׁים ש  ּ ִּׁיוּבַש   מִׁמֶּנ

ִּׁי ְּּלִׁב ְּאַלְּּתִׁיהָ ב  :לֹא אַחַת ש 

 

ְּבָרִׁים, הַמּוָֹרה מְּאִׁיָרה"  ,מַה יַָדעְּּתְּ עַל ש 

ְּבָרִׁים ּ ש  ֶאַּתְּ בָּאת לְּלַמֵּד אוָֹתנו  ?ש 

ֶאֲ  ִׁיתִׁיש  ְּבָרִׁים ָהי ַּת ש  ִׁי יַלְּד  נ

ן ִּׁתַ  וּבְּקִׁיאָה בַַּקלוּת בָּהּ נ

ְּזָרִׁים ְּזֹר אַבָּא לִׁג  לִׁג

 ֹ ְּמְּפַטְּרִׁים או ְּּש   תוֹ מֵָהעֲבוָֹדהכ

ָנָה ֶל אַרְּבָּעִׁים ש   ,ש 

ְּכַמָּה ַקל לִׁסְּדֹּק סְָּדקִׁים  ו

ְּלִׁפְּרֹעַ בַּסְָּדרִׁים  ,ו

 ּ ְּּמו ֶהִׁתְַּקי ִּׁים ש  ַּל  ,סְָּדרִׁים ד

 .יםאֲבָל סְָּדרִׁ 

 

ְּכַמָּה ַקל   לְַּרסֵּקו

ֶל אִׁיש    כָּבוֹד ש 

 ,מַחֲרִׁיש  

ְּבָָריו ְּ ש  ֶר סַך  אֲש 

ֶיָּכוֹל הָיָה לָש ֵאת ּ  .ַרב מִׁש 

ְּהָרִׁסּוּק  ,ו

ְּבִׁיָרה ּ ְּהַש   ,ו

ְּהַפְָּּרע יםו  וֹת בַּסְָּּדרִׁ

ּ אוֹתִׁי אָז לְַּתלְּמִׁיָדה חָרוּצָה מְּאוֹד  עָש ו

ִׁעוֵּרי ָהעִׁבְּרִׁית ְּּש   גַּם ב

 ִּׁ ֶהֵם מִׁל ֶלָּמַדְּּתִׁי ש  ְּּש  ָּפוֹתכ ד ִׁרְּ  ים נ

ְּּמָה לָלֶכֶת לַעֲבֹד ֶאֵין לוֹ ב  ."לְּ"אַבָּא ש 

ְּבָרִׁים, ַהמּוָֹרה מֵאִׁיָרה  ?מָה יַָדעְּּתְּ אָז עַל ש 

ְּ הִׁתְּרַ  ִׁיעֵת קוֹלֵך  :סֵּק לְּתוֹכ

ַבְּּתְּ לְּמָה " ַנָּה, הַאִׁם הִׁקְּש  וֹש  ש 

ּתִׁי ֶהִׁסְּבַּרְּ  ?ש 

ְּבָרִׁים ּ ְּּתְּ אֶת נוֹש ֵא הַש   ?הַאִׁם הֵבַנ

ְּנָא הַקְּ   פִּׁידִׁי מְּאוֹדו

ִׁת ִׁעוֵּרי ַהבַּי ְּּש   "!ב
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 . בשיעור נשתמש בטקסט, המתאר תחנות בחייהם -QR'איור בשיעור' ושימוש ב  כוללמערך השיעור 'ילד א' ילד ב'  

תיכון, הצבא והאוניברסיטה. : גן הילדים, ביה"ס היסודי, ביה"ס השל שני ילדים מרקע חברתי כלכלי שונה
התלמידות/ים יעקבו אחר קורותיהם של שני הילדים, וייחשפו לנתונים דרך קטעי מידע וגרפים בכל אחת מהתחנות 

 בחייהם. 
 ות/ים, להיוודע באמצעותה לפערים בין המטרה בשיעור זה היא לפתח את החשיבה הביקורתית של התלמיד

  של מערכת החינוך בהנצחתם וביצירתם. תלמידות/ים במערכת החינוך, ולמקומה
בהתאם לתפיסת הפדגוגיה הביקורתית, חידוד המודעות למנגנונים מוסדיים מפלים אלו עשויה לשחרר את הפרטים 

 לפעול למען שינוי מצבם. עצמם מרגשי אשמה ומדימוי עצמי נמוך, להעצים אותם, ולעוררם
 

 שוויון ואי שוויון בחינוך –ילד א' ילד ב' 
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בקבוצות בהנחיה מינימאלית, . האיור מאפשר לתלמידות/ים ללמוד  QR'איור בשיעור' שכולל : לפניכן/ם םלמורות/י

פונים שלהן/ם: האיור והשיעור מבוססים על הטקסט "ילד א' ילד ב'" שנמצא במקורות  טלב QR-דרך סריקה של ה
בשיעור  ג'יקסושונים ברשת, ללא ציון שם מחבר, ועובד לצרכי מערך זה )מצ"ב(. השיעור יתקיים במתכונת של 

 כפול.  
 

 הכנת הכיתה 
על השולחן, ונניח גם בכל קבוצה שלט שישמש  האיור קבוצות, בכל קבוצה נניח את  5נסדר מראש את הכיתה ב 

 צבא, -4תיכון,  -3יסודי, -2גן, -1בשלב הבא )קבוצות ההתמחות( על כל שלט ייכתב מספר ושם התחנה: 
 אוניברסיטה. -5

 -האיור את ם. נדפיס לכל תלמיד/ה או לכל זוג /ם יורידו אפליקציית ברקוד לטלפון שלהן/לפני השיעור נוודא שכולן
 המסכמת לכולן/ם.הטבלה לבן. נדפיס גם את -אפשר בשחור

. 

 איך יתנהל השיעור: ת/ים בפירוט חשוב להסביר מראש לתלמידו

שיטת הג'יקסו: משימה בקבוצות אם, אח"כ פיצול לקבוצות התמחות: נציג/ה מכל קבוצת אם נשלחת   .1
שלבים:  3להתמחות בנושא, לומדת אותו כדי שתוכל לחזור אח"כ לקבוצת האם וללמד אותה את הנושא. 

 קב' אם, קב' התמחות, בחזרה לקב' האם. 
פעם נסרוק ברקוד אחר: בקבוצות האם נסרוק רק את הראשון מימין  , כלQRעור' +השימוש ב'איור בשי .2

אחר. מה שייפתח זה הנחיות למשימה וקישור  QRפתיחה בקבוצות האם, בשלב הבא כל קבוצה תפתח ב
 ת. )מודגש בקו( שפותח כתבה שיש עליה שאלו

 ד' 20קבוצות האם:  - 1שלב 
, כל קבוצות האםים. אלו יהיו /תלמידות 5בכל קבוצה לפחות ך שיהיו ים לכמה קבוצות כ/נחלק את התלמידות

ים /תלמידות 5-)אם יש יותר מ 1-5קבוצת אם תקבל מדבקה בצבע אחר. על המדבקות יהיו מסומנים מספרים מ 
 בקבוצה נסמן כמה מספרים פעמיים(.

 .ההנחיות , ולעבוד לפיבאיורים לסרוק את הברקוד של 'קבוצת האם' /ננחה את התלמידות
. 

מומלץ אחרי ביצוע משימה זו ולפני המעבר לקבוצות ההתמחות, לקרוא ביחד במליאה את הבית הראשון של 
הטקסט, להתבונן ביחד באיור, ולשתף בקצרה במליאה: מי הוא מי? מהם השמות שבחרו לילדים? ואיפה לדעתן/ם 

 הם גרים?

 ד' 30קבוצות ההתמחות:  - 2שלב 
יהיו קבוצה, וישבו  1להתחלק לקבוצות חדשות לפי המספרים שעל המדבקות: כל מספרי  םי/ננחה את התלמידות

יהיו קבוצת ה"יסודי" וכן הלאה. כל קבוצה תסרוק את הברקוד של התחנה שלה,   2בקבוצת "הגן", כל מספרי 
 ותעבוד לפי ההנחיות. 

צת ההתמחות, יחזרו לקבוצות האם ובן, ושבסיום המשימה בק/היא שלהם ים שהאחריות ללמידה/נסביר לתלמידות
ם את עיקרי הדברים שעלו /ויצטרכו ללמד את חברות/י קבוצת האם שלהן/ם את מה שלמדו. לכן ירשמו לעצמן

 ים בכיתה(./התלמידות בלימוד במחברת. )בכל קבוצת התמחות יהיו מספר נציגים מכל קבוצת אם בהתאם למספר
. 
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 לכל מציג/ה( ד' 5ד' ) 30בחזרה לקבוצות האם:  - 3שלב 

 בשלב זה יחזרו כל המומחיות/ים לקבוצות האם שלהן/ם, וילמדו אותן/ם את מה שלמדו. 
אישית: )מצורפת בהמשך(  בטבלה י קבוצות ההתמחות יציגו לפי סדר התחנות. כל תלמיד ותלמידה ישלימו /נציגות

 הם.מה קרה לילד א' ולילד ב' בכל שלב בחיי

 ד' 30 -דיון במליאה 
  :נערוך דיון סביב השאלות 

 אותו סיכוי להצליח בחיים? מהם הגורמים לאי שוויון? את האם לכל הילדות/ים בארץ יש  •
 ם משפיעים על אי השוויון?/מה עלה מהלמידה שלנו ואילו עוד גורמים לדעתכן •
יש גם למגדר )האם לבנות ולבנים  אקונומי, מעבר לכך, נוכל להתייחס-במערך זה התמקדנו במעמד הסוציו •

 , למוצא וללאום )האם לילד/ה ערבי/ה ולילד/ה יהודי/ה יש אותו סיכוי להצליח( להצליח( אותו סיכויאת 
. 

 קסט.נוכל לשמוע כמה דוגמאות של סיומים פסימיים ואופטימיים שנכתבו לט :לסיום
 

 הצעה חלופית למהלך זה:
מת הפתיחה, לקרוא את הטקסט ילד  ר בנושא, תוכלו להשתמש באיור ובמשיאם תרצו לערוך שיעור קצר ופשוט יות

 א ילד ב' ביחד במליאה ולערוך דיון סביב השאלות המוצעות במערך. 

 

  

 סיגל בן יאיר  / (1985) אינטגרציה
. 

ִׁים חֻלְּצַת  ְּהַצְּנַע לוֹבְּש  ַּקְּרוֹן ּתְּכֶלֶת מְּגֶָרֶדת עִׁם סֵמֶל "ו ד
 "לֶכֶת

ֶת אֲחִׁיָדה ּיָה ּתִׁלְּבֹּש   הַקְּּרו
ֶלֹּא נִׁרְּאֶה ְֵּּדי ש   כ

ִׁירִׁים  אֶת יַלְֵּדי ָהעֲש 
 ַּ ִׁים ב י וּבָאִׁיםמַחֲנ  מִּׁגְָּרש הָאֲחוֹרִׁ

ְּּאֶָמרִׁיָקה ָר לִׁקְּנוֹת ַרק ב ֶאֶפְּש  ִּׁ'ינְּס ש   עִׁם הַג
ְּּסִׁפְּ  ּ ב ְָּרפְּיָהאוָֹתה ָראִׁינו  ֵרי הַגֵּיאוֹג

ְּלָבָן ָחוֹר ו ְּיָה ש  ִׁיז ּבְֶּטלֶו   

 2020, מה אני עושה, הוצאת פרדס, בן יאיר סיגל מתוך:
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 ילד ב' ילד א' 

 בנקודת המוצא

 

 

 

 

 

 

 בגן הילדים

 

 

 

 

 

 

הספר  בבית 
 היסודי

 

 

 

 

 

בבית הספר  
 התיכון 

 

 

  

 בצבא

 

 

  

 באוניברסיטה
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 ילד א' וילד ב' )מעובד לפי מקור לא ידוע(
 

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

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

 לילד א' יש המון צעצועים ומשחקים
 אחים 4ם עוד לילד ב' יש חדר ע

 לילד א' יש מחשב, לילד ב' אין
 שנים, באותו יום ובאותה השנה, הם נכנסים לכיתה א 6לאחר 

 כשהוא כבר יודע לכתוב ולקרוא, קצת חשבון, ואפילו קצת אנגליתילד א' מגיע  
 וילד ב'... לילד ב' אין ילקוט, אז הוא סוחב את המחברות בשקית 

 ב ומגיש בזמן. ילד א' מכין את השיעורים במחש
 לילד ב' אין מחשב )כבר אמרנו( ואין גם שולחן.
 לילד א' יש חוג אומנות, חוג מחשב וחוג פסנתר

 ב', כשיש בלגן בבית, הוא בורח לחבר'ה בחצרוילד 
 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. 

 לילד א' אומרים כולם שהוא בטוח יהיה פרופסור כי הוא יודע מתמטיקה טוב
 גם לילד ב' אומרים שיש חוכמה, חוכמת רחובו 

 והשנים חולפות והילדים מגיעים לתיכון
 אנגלית.  5 -יחידות לימוד מתמטיקה ו  5 -וילד א' הולך ל  

 .4 –ול  3 -וילד ב' רק ל 
 ולפעמים בהפסקות מבטיהם של שני הילדים מצטלבים 

 יהיו שוויםולרגע אחד שניהם מבינים שמשהו פה לא צודק, שהם בחיים לא 
 שנים  חולפות מאותו יום בו נולדו שני הילדים והנה הם משוחררים מהצבא  

 טיול מסביב לעולם  -ילד א' קיבל מאבא מתנת שחרור 
 ובערב עובד, מלצר באולם  ילד ב' בבוקר משלים בגרויות

 והם נכנסים לאוניברסיטה... באותו יום באותה שנה 
 שנים,   4 -ילד א' שילם מראש את שכר הלימוד ל

 .וילד ב' עובד בלילות במלצרות וממשיך ללמוד בימים
 וככל שהאוברדראפט גדל, כך יורדים הציונים ואחרי שנתיים. ילד ב' נשבר. 

 ואח"כ נחזור ללמוד אומר לעצמו, "נעשה קצת כסף  "נלך לעבוד שנתיים שלוש" הוא
 ילד ב' נוטש את ספסל הלימודים.. והוא לא חוזר עוד 

 , באותה שנה, באותה מדינה 30כבר בני שניהם 
 לילד א' נולד ילד א' וילד ב' נולד ילד ב'.  

http://www.kedma-edu.org.il/
mailto:kedma10@netvision.net.il
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הם במערכת החינוך, נחזור אליהם עכשיו  בהמשך למערך השיעור ילד א' ילד ב' שבו בחנו את הפערים ביני
   בתקופת הקורונה?מה קורה להם  ונבחן :

. אם אין בוהנוכחי כנדבך נוסף וחשוב  את השיעור, ולקיים 'ב  ילד' א ילד של לםהש המהלךחשוב לדעתנו לעבור את  
מתמקד באי השוויון בין הילדים בתקופת ועומד בפני עצמו  מערך שיעור זהבאפשרותכן/ם לקיים את המהלך המלא, 

 הקורונה.

 ?מה קרה לילד א' ולילד ב' בזמן הקורונה

http://www.kedma-edu.org.il/
mailto:kedma10@netvision.net.il
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%d7%90%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%90-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%91/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%d7%90%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%90-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%91/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%d7%90%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%90-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%91/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%d7%90%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%90-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%91/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%d7%90%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%90-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%91/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%d7%90%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%90-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%91/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%d7%90%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%90-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%91/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%d7%90%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%90-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%91/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%d7%90%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%90-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%91/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%d7%90%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%90-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%91/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%d7%90%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%90-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%91/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%d7%90%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%90-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%91/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%d7%90%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%90-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%91/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%d7%90%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%90-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%91/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%d7%90%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%90-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%91/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%d7%90%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%90-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%91/
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 מהלך השיעור )שיעור כפול(

 חלק א': 
 ישירות לחלק ב'. *אם לימדנו כבר את מערך השיעור ילד א' ילד ב', נדלג על חלק זה ונעבור 

בתחילת השיעור נחלק או נשלח לתלמידות/ים חלק מהטקסט  ילד א' ילד ב' )מצורף כנספח(, ונקרא אותו יחד 
ים בין ילד א' וילד ב' המפורשים וגם המשתמעאת כל ההבדלים כל זוג תלמידות/ים יציגו  בשלב ראשוןבמליאה.  

  .בטבלה

 ילד ב' ילד א'

 אמא עוזרת לגננת ואבא פועל טקסטיל במפעל  סת חשמל אבא עורך דין ואמא מהנד 

 אחים 4חדר עם עוד  המון צעצועים ומשחקים )וכנראה חדר לבד( 

 אין מחשב ואין גם שולחן יש מחשב

מגיע לכיתה א' כשהוא כבר יודע לכתוב ולקרוא, קצת  
 חשבון, ואפילו קצת אנגלית 

 כנראה שלא מגיע עם ידע מוקדם 

 שקיתהספרים בסוחב את  יש ילקוט

הקורונה ודפוס הלמידה המקוון מהבית חשפו שוב, את הפערים העצומים בחינוך בין אוכלוסיות על  התפרצות
אין ממשקי הבית עם ילדים  24%-. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לכלכלי בישראל-רקע חברתי

ם ילדים בישראל ממשקי הבית ע 15.7%-מהערביים(. ב 51%-ממשקי הבית היהודיים ו 21%חיבור לאינטרנט )
ממשקי הבית יש שני מחשבים  33.5%-ה הערבית(. רק ביבאוכלוסי 40%-אין ולו מחשב אחד )מתוכם כ

אה גם לא את ירושלים משמעות הנתונים, שאינם כוללים את אוכלוסיית התלמידים מבקשי המקלט וכנר ויותר.
תרו מאחור, בזמן שבתי הספר היו סגורים תלמידים )בכל גילאי חינוך החובה( נו 450,000-המזרחית, היא כי שכ

, 21-להתאמת הלמידה למאה ה  והלמידה בכל הגילאים עברה לדפוס מקוון. משרד החינוך נערך זה מכבר
ק לתלמידים ממשפחות קשות יום, שאין בביתם למרות זאת, לא קיימת אף תוכנית להנגשת הלימודים מרחו

הלמידה בחירום, שאף הוא אינו כולל התייחסות לסוגיה זו. מחשב וחיבור לרשת. הדברים נכונים גם למערך 
הפסקה ממושכת של הלימודים אינה פוגעת רק בלמידה, כי אם גם בכישורים החברתיים והרגשיים של 

נֶדמיה   ָּ מעלה את החשש לפגיעות מצטברות, אליהן חשופות בעיקר השכבות התלמידים/ות. מצב מתמשך של פ 
אקונומי נמוך סובלים -י מוסדות בעלי ריכוז גבוה של תלמידים/ות ממעמד סוציוהחלשות. עוד מצוין בדו"ח כ

מפער דיגיטלי לעומת מוסדות אחרים, ולפיכך מוגבלים ביכולתם להפיק תוכן חינוכי מותאם ללמידה מרחוק. 
איות, נמצא כי הלמידה מרחוק מעניקה יתרון לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ויכולות למידה עצמ יתר על כן,

 .('המשבר' של המומחים צוותי ח"דואקונומית ברורה. )עפ"י -שהם מאפיינים בעלי הטייה סוציו

http://www.kedma-edu.org.il/
mailto:kedma10@netvision.net.il
https://www.crisis-experts.org.il/wp-content/uploads/2020/04/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%D7%95_%D7%A2%D7%9C_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_.pdf
https://www.crisis-experts.org.il/wp-content/uploads/2020/04/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%D7%95_%D7%A2%D7%9C_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_.pdf
https://www.crisis-experts.org.il/wp-content/uploads/2020/04/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%D7%95_%D7%A2%D7%9C_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_.pdf
https://www.crisis-experts.org.il/wp-content/uploads/2020/04/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%D7%95_%D7%A2%D7%9C_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_.pdf
https://www.crisis-experts.org.il/wp-content/uploads/2020/04/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%D7%95_%D7%A2%D7%9C_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_.pdf
https://www.crisis-experts.org.il/wp-content/uploads/2020/04/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%D7%95_%D7%A2%D7%9C_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_.pdf
https://www.crisis-experts.org.il/wp-content/uploads/2020/04/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%D7%95_%D7%A2%D7%9C_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_.pdf
https://www.crisis-experts.org.il/wp-content/uploads/2020/04/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%D7%95_%D7%A2%D7%9C_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_.pdf
https://www.crisis-experts.org.il/wp-content/uploads/2020/04/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%D7%95_%D7%A2%D7%9C_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_.pdf
https://www.crisis-experts.org.il/wp-content/uploads/2020/04/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%D7%95_%D7%A2%D7%9C_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_.pdf
https://www.crisis-experts.org.il/wp-content/uploads/2020/04/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%D7%95_%D7%A2%D7%9C_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_.pdf
https://www.crisis-experts.org.il/wp-content/uploads/2020/04/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%D7%95_%D7%A2%D7%9C_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_.pdf
https://www.crisis-experts.org.il/wp-content/uploads/2020/04/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%D7%95_%D7%A2%D7%9C_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_.pdf
https://www.crisis-experts.org.il/wp-content/uploads/2020/04/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%D7%95_%D7%A2%D7%9C_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_.pdf
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כנראה שלא מכין את השיעורים במחשב, לא ברור  מכין את השיעורים במחשב ומגיש בזמן
 ןאם מכין שיעורים ואם מגיש בזמ

 ה בחצר'לחבר בורחכנראה שאין חוגים,  יש לו חוג אמנות, מחשבים ופסנתר 

 
 נערוך דיון במליאה סביב השאלות הבאות:  בשלב הבא

 הספר? ני הילדים בגן ובבית מדוע יש הבדלים בין ש ●

 איך ישפיעו ההבדלים בין הילדים על המשך הלימודים שלהם בתיכון ומעבר לכך? מדוע? ●

 משתייך?לאילו קבוצות באוכלוסייה לדעתכן/ם כל ילד  ●

 מה דעתכן/ם על המצב הזה של חוסר השוויון בין הילדים? ●

 ת המצב? כיצד? על מי האחריות לחוסר השוויון בין הילדים? האם אפשר לתקן א ●

במהלך הדיון נדגיש ונחדד את ההבדלים, כמו למשל מדוע לילד ב' יש צורך לברוח? אולי משום שאין לו פרטיות, או 
 ן שמדובר בהכללות רחבות, וישנם מקרים שאינם עונים למאפיינים אלו.שהמצב בבית קשה. נדגיש כמוב

 
 :חלק ב'

 ולילד ב' בקורונה? קרה לילד א' מה לדעתכן/ם   :במליאהנשאל את התלמידות/ים 
, נמשיך ונשאל: האם היו הבדלים ביניהם וכולם נפגעו באותה מידהבמידה ולא ידעו לענות, או יענו שכולם היו בבית 

 בזמן הקורונה? מה היו ההשפעות של הקורונה על כל אחד מהילדים? 
הכלכלי על הכנסת ההורים ועל  את תשובות התלמידות/ים. )נבקש להתייחס להשפעת המצב נרשום על הלוח

ספר, נשאל גם האם יש ללמידה מרחוק, לשהות הממושכת בבית ולניתוק מבית ה ההשלכות על הילדות/ים,
משמעות לאיזו קבוצה באוכלוסייה משתייכים הילדות/ים? למשל איך השפיעה הקורונה והלמידה מרחוק על  

 ילדות/ים ערביות/ים או חרדיות/ים(.

 א עפ"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: ות/ים בנתון הבנשתף את התלמיד

ממשקי הבית אין מחשב ביתי; כחמישית ממשקי הבית ברבע ממשקי הבית בישראל אין אינטרנט ובשישית 
 .היהודיים אינם מנויים על אינטרנט לעומת כמחצית ממשקי הבית הערבים

 וויון בין הילדים.נשאל את התלמידות/ים מה המשמעות של נתון זה בהקשר של אי הש

 מרחוק ללמוד רחוק חלום זהלאחר מכן נקרין את הסרטון של הטלוויזיה החברתית: 
נאפשר לתלמידות/ים לשתף ברגש או במחשבה שעלתה להן/ם במהלך הצפייה. נתייחס להבדלים שעלו בהיבט של 

המחסור בתשתיות, וגם לפערים התרבותיים )ההון התרבותי(  ולקשיים של ההורים לתמוך בלמידה מהבית בכלל  
 ובלמידה מקוונת בפרט.

http://www.kedma-edu.org.il/
mailto:kedma10@netvision.net.il
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https://tv.social.org.il/social/2020/04/23/remote-schooling
https://tv.social.org.il/social/2020/04/23/remote-schooling
https://tv.social.org.il/social/2020/04/23/remote-schooling
https://tv.social.org.il/social/2020/04/23/remote-schooling
https://tv.social.org.il/social/2020/04/23/remote-schooling
https://tv.social.org.il/social/2020/04/23/remote-schooling
https://tv.social.org.il/social/2020/04/23/remote-schooling
https://tv.social.org.il/social/2020/04/23/remote-schooling
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ל קבוצה תעבוד על תוצר מסוג אחר, התלמידות/ים יוכלו להתחלק לקבוצות על פי  ת בקבוצות, כנעבור לפעילו

או בבית ואם בזום: באופן סינכרוני או אסינכרוני בהתאם לזמן העדפתם/ן לסוגי התוצרים: העבודה תתבצע בכיתה 
 העומד לרשותכן/ם.

 בתקופת הקורונה. ח( על אי השוויון בחינוךו"כתיבת מאמר דעה קצר לעיתון )או ד .1

 כתיבת המלצות למשרד החינוך כיצד לפעול לצמצום אי השוויון בחינוך בתקופת הקורונה. .2

 בסרטון(. רונה, )ניתן גם לבחור בקבוצה נוספת כמו החרדים, ולהציג אותההכנת סרטון על ילד א' ילד ב' בקו .3

 כתיבת בית נוסף לטקסט על ילד א' ילד ב', המתייחס לתקופת הקורונה. .4

 הכנת פוסטר מסכם הכולל: כתבות, תמונות, נתונים, משפטי מחאה וקריאה לשינוי וכו'... .5

 במליאה: כל קבוצה תציג את התוצר שלה. 
 לסיכום נשאל את התלמידות/ים:  האם לדעתכן/ם חשוב שתלמידות/ים ילמדו על אי השוויון בחינוך? מדוע?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 ארץ עיר / יובל פז 

 אֶֶרץ־עִׁיר מְּש ַחֲקִׁים הֵם בַּהַפְּסָָקה

ְּּ־פ' אֶֶרץ  פִׁילִׁיפִּׁינִׁים כּוֵֹתב הוּא ב

ְּּ־ת' עִׁיר  ּתֵל־אָבִׁיב כּוֶֹתבֶת הִׁיא ב

ְּּ־א' חַי ֵב הוּא ב ֹ  אִּׁמָא לעַ חוֹש  ֶלּו  ש 

ְּעַל ֶלָּהּ הַזֵָּקן ו ִׁסֵּא ש  ְּּכ ִּׁים ב  הַגַּלְּגַּל

ְּּ־י' צוֹמֵחַ ֶלָּמְָּדה זוֹכֶֶרת הִׁיא ב ְּּהוּדִׁי עַל ש   הַנּוֵֹדד הַי

ְּּדוֹמֵם ְּּ־ג' ב  דּוֹמֵם זֶה גֵּרוּש   אִׁם יוֵֹדעַ לֹא הוּא ב

ְּּ־ש' וּבְּמִׁקְּצוֹעַ ְּּלוּם מוֹצֵאת לֹא הִׁיא ב  כ

 הַפְּּנִׁים ש ַר אוֹמֶֶרת הִׁיא הָאַחֲרוֹן בֶָּרגַע אָז

ַּי מְּאֻחָר זֶה אֲבָל ִּׁי מִׁד ּ  כ ֶהו ְּּבָר מִׁיש   קצָעַ כ

 סְּטוֹפּ!

 

 .2013תן למפלצות בשקט, אבן חושן,  מתוך:
 

http://www.kedma-edu.org.il/
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 נספח 

 פ"י מקור לא ידוע(ילד א' וילד ב' )מעובד ע

 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 

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

 ד ב' אין מחשב, ליל לילד א' יש

 שנים, באותו יום ובאותה השנה, הם נכנסים לכיתה א' 6לאחר 

 הוא כבר יודע לכתוב ולקרוא, קצת חשבון, ואפילו קצת אנגלית ילד א' מגיע כש 

 וילד ב'... לילד ב' אין ילקוט, אז הוא סוחב את המחברות בשקית. 

 ילד א' מכין את השיעורים במחשב ומגיש בזמן 

 מחשב )כבר אמרנו( ואין גם שולחן. ' אין לילד ב

 לילד א' יש חוג אומנות, חוג מחשב וחוג פסנתר 

 , כשיש בלגן בבית, הוא בורח לחבר'ה בחצר.וילד ב'

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

קיים את המהלך המוצע כאן מותאם לשיעור יחיד, אולם מומלץ לקיים אותו על פני שיעור כפול. כמו כן, כדי ל
לקיים את העבודה בקבוצות סביב בריסטול שיחולק לכל קבוצה, ועליו ירשמו ההנחיות על שמירת מרחק, ניתן 

 חברות/י הקבוצה את עיקרי הדברים.
 
 
 

במרבית חטיבות הביניים בישראל,)וגם בחלק מבתי הספר היסודיים, אם כי שם לרוב לא ייקראו בשם 
'הקבצות'( מופעלת, שיטת ההקבצות. חלוקה זו אמורה לאפשר הוראה מותאמת לרמות השונות, ולהעלות 

עם  , כדי להתמודד באופן טוב יותר60-ההקבצות הופעלו, עוד בשנות האת רמת ההישגים הכללית. 
-לשכבות הסוציו –כמו גם כיום  –התלמידים החלשים דווקא, אלו שנקראו אז "טעוני טיפוח", והשתייכו אז 

 אקונומיות המוחלשות. 
טות הטענה היתה שעל מנת לצמצם את הפער הלימודי שצברו תלמידים אלו, יש ללמדם בנפרד, בשי

ההקבצות מגדילה פערים לימודיים  שיטתמתאימות ועם דגש על הקניית היסודות. נראה כי בפועל, 
)חלוקה למסלולים( במערכת החינוך. נתונים ממספר  וחברתיים, ומהווה חלק מרכזי במנגנון ההסללה

קצועיים, מחקרים מקיפים, שנערכו בשנים שונות, מראים שמרבית התלמידות/ים הלומדים בבתי הספר המ
ת הביניים בהקבצות הנמוכות. יתרה מזאת, או במגמות המקצועיות בבתי הספר המקיפים, למדו בחטיב

ההקבצה בה למד/ה התלמיד/ה בחטיבת הביניים היא הגורם המנבא החזק ביותר לשיבוצו/ה במסלול 
תיים, מוצאו, לימודים, והיא מהווה מנבא חזק יותר מאשר רמת ההישגים של התלמיד/ה במקצועות הכית

 (מטח, טלר לימור י"עפלמיד/ה עצמו/ה. )השכלת הוריו, ציפיות ההורים והחברים וציפיות הת

 

 האם לבטל את ההקבצות בביה"ס? קפה דילמה:
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 ד' 5הנחיות למשימה: 

 נקריא את המשימה/הדילמה בפני המשתתפות/ים. 
חדרים  6 -קבוצות )או ל  6 -נחלק את הכיתה ל 

ל קבוצה תשמש בתפקיד אחת  ר כי כ, נסביבזום(
. המטרה  כרטיס דמות'הדמויות במשימה, ותקבל '

של הקבוצה היא לדון בטיעונים של הדמות, ולגבש  
אותם לקראת הצגתם בדיון )גם אם אינם 

ם עם טיעונים אלו(. ניתן להשתמש  מסכימות/י
במשפטים מתוך כרטיס הדמות, וניתן לשנות או 

הדברים. נדגיש כי להוסיף עליהם פרטים ברוח 
 מטרת הדיון היא הדיון עצמו ולא קבלת החלטה. 

 
 ד' 10חלק א': הכנה בקבוצות: 

ואת כרטיסי  ת הדילמהאכל קבוצה תקבל זמן לקרוא 
הטיעונים של הדמות להצגה  ולהכין את , הדמות

במליאה. נציג/ה מהקבוצה יציגו את הטיעונים 
 לעזור לה או להחליף אותה במהלך הדיון לפי הצורך. במליאה בהמשך, כששאר חברות/י הקבוצה יוכלו

 ד' 15חלק ב': דיון במליאה: 
ה )נציג/ת הקבוצה( תציג  נציג שוב לתלמידות/ים את מטרת הדיון, ונקבע את סדר הצגת הדמויות. כל דמות בתור

ת/ים גם להחליף את עצמה בפני המליאה ותציג את נימוקיה, כאשר חברות/י הקבוצה שלה תומכות/ים בה, ויכולו
 אותה לפי הצורך. 

שאר התלמידות/ים יוכלו לשאול שאלות הבהרה. תפקידנו כמנחה של הדילמה הוא להנחות את הדיון, להבטיח שכל 
 ., ולקדם את הדיון לקראת גיבוש המלצות להחלטההקולות ישמעו ללא הפרעה

. 

 ד' 15חלק ג': דיון על הדיון: 
 דותינו שלנו.פקידנו כאחת הדמויות, ונחזור לעמנאמר לתלמידות/ים כי כעת נצא מת

 נערוך דיון סביב השאלות הבאות: 

 כיצד השפיע עלי הדיון?  •
 האם הרגשתי הזדהות עם הטיעונים של הדמות שייצגתי? האם אני מתנגדת לעמדותיה?  •
של  האם "הכניסה לדמות" או ההקשבה לנימוקי הדמויות השונות אפשרה לי להבין את הצדדים השונים  •

 הדילמה? האם התחזקתי בעמדתי? האם השתכנעתי מנימוקי הדמויות האחרות? 
 מה עמדתי לגבי ההמלצות שגובשו? •

נסכם את הדיון באמירה שאוספת את הקולות השונים שעלו בדיון, ונותנת להם מקום. ובד ובבד קושרת את  
 ההקבצות להסללה ולאי שוויון בין תלמידות/ים. 

האם לבטל את ההקבצות  –המשימה/הדילמה 
 ?בבית הספר

לחטיבת הביניים ע"ש גולדה מאיר נכנסה השנה 
הרעיון של  מנהלת חדשה. המנהלת מובילה את

ביטול ההקבצות בבית הספר באופן הדרגתי בשלוש 
שנים הקרובות עד לביטולן המלא. בבית הספר 

מתקיימות הקבצות במתמטיקה מאז היווסדו כמו 
 בכל שאר חטיבות הביניים בעיר. 

מנהלת מחלקת חינוך  המנהלת זוכה לתמיכתה של
בעיר בהובלת מהלך זה. המהלך עורר תגובות 

המורים, בקרב התלמידות/ים וגם  סוערות בחדר
בקרב ההורים. לנוכח התגובות, החליטה המנהלת 
לכנס פורום של נציגות/י הקבוצות השונות בבית 

 .הספר, על מנת לשתפן/ם ולגייסן/ם למטרה זו
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 כרטיסי דמות  

 דליה אורן, מנהלת בית הספר

 א מנציחה את הפערים ואי השוויון במערכת החינוך. ית חושבת שהאת לא מאמינה בשיטת ההקבצות, א
גה שיטת ההקבצות. ניסיונך לימד אותך שהחלוקה להקבצות בכיתה במשך שנים רבות לימדת בבתי ספר שבהם הונה

קובעת כבר אז את גורלם/ן של התלמידות/ים בהקבצות הנמוכות. אין כמעט תלמידות/ים שמצליחות/ים לעבור 
בוהה יותר. יש לכך השפעה גם על הפער בינם לבין תלמידות/י ההקבצות הגבוהות, על מעמדם בבית להקבצה ג

ימוי העצמי שלהן/ם,  ומכאן גם דרכם/ן סלולה לפחות יחידות לבגרות במקצועות אלו בתיכון ולרוב גם הספר, על הד
ויש להשקיע  , הזדמנות שווה להצליח לבתי ספר מקצועיים. בעינייך, כל התלמידות/ים יכולות/ים וצריכות/ים לקבל
שיצמצמו את הפערים וילמדו ברמה משאבים רבים יותר ושיטות למידה אחרות בתלמידות/ים המתקשות/ים כדי 

 הגבוהה ביותר שניתן.
חשוב להדגיש  שהתלמידות/ים המתקשות/ים זקוקות/ים יותר ללמידה האיכותית בבית הספר מאשר התלמידות/ים 

ת, שיש בידן המשאבים הכלכליים והאחרים לתמוך בתלמידות/ים גם מחוץ לבית הספר. את ממשפחות מבוססו
תהליך שדורש הכשרה של מורות/ים ושינוי עמדות, אך את מקווה להוכיח שבשנים הבאות ההישגים מודעת לכך שזהו 

 .בבית ספרך לא רק שלא ייפגעו בעקבות השינוי, אלא אף יעלו

 איציק גונן, יו"ר וועד ההורים הבית ספרי

אתה מתנגד בתוקף לביטול שיטת ההקבצות, אתה חושב שהיום בעידן ה"חמש יחידות במתמטיקה" כשהתחרות כל 
ההקבצות יפגע ברמה הכללית ויאפשר לפחות יחידות, ביטול  5-כך קשה ויש לחץ גבוה על התלמידות/ים להגיע ל

 הטובות בתיכון.  יחידות ובכך יפחית את סיכוייהן/ם להתקבל למגמות 5-תלמידות/ים להגיע ל
אתה חושב שזה נכון להשקיע בתלמידות/ים המתקשות/ים ולאפשר למי שמתאימ/ה לעבור להקבצה אלף, אבל לא 

שש שאם מורה תלמד בכיתה ללא הקבצות היא תמצא את עצמה במחיר הפגיעה בתלמידות/ים הטובות/ים. אתה חו
למורים פרטיים כבר בחטיבה כדי שהבת שלך תוכל להגיע עסוקה בעיקר במתקשות/ים, וזה לא הוגן להתחיל לשלם 

 . יחידות במתמטיקה 5לתיכון בלי פער ולהיבחן ברמה של 

 

  אביבה שקד, מורה למתמטיקה בהקבצה הגבוהה

עשית. לדעתך המהלך הזה יפגע מאוד את מסכימה ברמה העקרונית, אך לא מאמינה שהרעיון ישים ברמה המ
במורות/ים למתמטיקה, שיצטרכו ללמד בכיתות עם רמות שונות, ללא כלים מתאימים. כבר שנים שמדברים במערכת 

למדים איך לעשות את זה. בסופו החינוך על הוראה דיפרנציאלית )מותאמת לרמות שונות באותה כיתה(, אבל לא מ
ד הרבה יותר קשה, וללמד ברמת ביניים שתהיה נמוכה מידי לחלק של דבר לדעתך המורה תצטרך לעבו

מהתלמידות/ים וגבוהה מידי לאחרות/ים, וממילא, גם אם לא יקראו לזה הקבצות, ידעו יפה מאוד מי המתקשים ומי 
לתלמידות/ים מתקשות/ים, התלמידות/ים לא ירגישו נחותים למול ה"טובים", להיפך, לדעתך דוקא בכיתה מיוחדת 

 אר תלמידות/י הכיתה, תחושת נחיתות שעלולה לפגוע עוד יותר ברמתם/ן.ש
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 יוסי עטר, מורה למתמטיקה בהקבצה נמוכה

חברתית. אחרי שנים שאתה מלמד  אתה תומך מאוד במהלך וחושב שהוא מהפכני גם במבחינה לימודית וגם מבחינה
שהתלמידות/ים חסרות/י מוטיבציה, מרגישות/ים תלמידות/י סוג ב' וסוג ג', וזה בהקבצות הנמוכות, אתה רואה 

משפיע עליהם/ן גם במקצועות אחרים. מה עוד שרוב התלמידות/ים שלך גם משתייכות/ים למעמד סוציו אקונומי 
ש בעלות/י הן/ם לא מי יודע מה. יש לך לא מעט תלמידות/ים שהן/ם בפירונמוך יותר, וגם כך הדימוי העצמי של

פוטנציאל להצליח גם בהקבצה א', אבל אין לך את המשאבים להשקיע בהם ולאפשר להם לעלות הקבצה, לדעתך 
, צריכות להיות הרבה יותר שעות מתמטיקה להקבצות הנמוכות ועוד מורה אחד לפחות בכיתה וכך יוכל להיסגר הפער

צטמצם. לתלמידות/ים המתקשות/ים מגיעות לדעתך כי במצב הנוכחי הפער בין ההקבצות רק הולך וגדל במקום שי
 יותר הזדמנויות להצליח, ולא רק הזדמנויות שוות.

 

 למידות/ים שני נאור , יו"ר מועצת הת

ת מעלה טיעונים חשובים, אבל משהו את מתלבטת מאוד, את מרגישה שאת לא יודעת מספיק בנושא, וכל מי שמדבר/
במהלך הזה נשמע לך נכון וצודק. את עצמך לומדת בהקבצה א' ואת יודעת שיש בפירוש שני מעמדות בבית הספר, 

שכל "המופרעים" בהקבצות הנמוכות, ושאם הם/ן  ושאין לך חברות מהקבצות נמוכות. מקובל לחשוב בבית ספר
פריע לך שזה כך, גורם לך להרגיש תמיד לא נעים לידם/ן, כאילו את "נחשבת" טובות/ים במשהו זה רק בספורט. זה מ

יותר. ההורים שלך משכילים ואם את מתקשה במשהו הם עוזרים לך, ואם לילדות/ים האלה אין מי שיעזור להם/ן? אז 
ה הזדמנות לעשות שוויון ריך לעזור להם/ן וכך יהיה שוויון אמיתי. כל הזמן מדברים בבית ספר על שוויון והנבית הספר צ

אמיתי לא רק לדבר עליו. יכול להיות שבהתחלה צריך להשאיר את ההקבצות כדי לתת הרבה עזרה דוקא להקבצות 
 החלשות, ואח"כ לבטל את ההקבצות לגמרי.

 

  ת הספרליאור בן חיים, בוגר בי

בהקבצה ב' בחטיבה אתה יודע על בשרך מה זה כמי שלמד . המנהלת מכירה אותך והזמינה אותך לדבר בפורום הזה
להרגיש 'פחות טוב', וכמה זה קובע את עתידך, ולכן אתה תומך במהלך. בתור תלמיד בחטיבה לא השקעת בלימודים 

בנת ששמו אותך בהקבצה ב' כי אתה פחות חכם ולא ממש הבנת מה המשמעות שלהם לטוח הארוך, אבל בהחלט ה
רבה שנים אחרי זה והרבה עבודה עצמית בשביל להבין שאתה כן חכם. גם היום אתה מאלו שבהקבצה א'. לקח לך ה

מרגיש את הנזקים שנגרמו לך בעקבות התיוג הזה. מהחטיבה היה ברור שאתה ממשיך לתיכון מקצועי ולומד מקצוע 
ועסקת במקצוע  יחידות במתמטיקה 3בקושי עברת את הבגרות עם ". די ש"יהיה לך משהו בידשבכלל לא עניין אותך כ

שלך בצבא, אחרי שהשתחררת, התחלת להבין שמשהו כאן לא בסדר ואתה לא רוצה לבזבז את החיים שלך על 
לומד יחידות במתמטיקה. עכשיו אתה  4מקצוע שלא מעניין אותך. התיישבת ללמוד, השלמת בגרויות ועשית 

ץ פחות עכשיו, ולבזבז פחות זמן וכסף, אם בית לפסיכומטרי ומתכונן ללימודים גבוהים, אבל ברור לך שיכולת להתאמ
 הספר היה מאמין בך ומשקיע בך כמו שמגיע לך.
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 מורה לחיים/ יחזקאל רחמים
. 

 ֹ ּ לַּיֶלֶד 'ל ִּׁים אָמְּרו ֶהַחַי  א'וּבַּמָקֹום ש 

ִּׁיעַ הַּמוֹרֶ  ְּ'אֵין', הִׁצְּב ְּ'אַל' ו  ,ה 'ּתִׁרְּאֶהו

 '... ְּהִׁנְּהֵןהֵן יֵש  וָיֵש  ִּׁיעַ ו  .הִׁצְּב

 ְּ ְּּתוֹך גִׁיש  ב ָיו ּתַרְּ ְּש  ֶהַעוֹלָם ָקָרא 'עַכ ְּּש   כ

ִּׁגַש  הוּא ְּּש ָרְּךָ אֶת עָצְּמָתִׁי לְַּהקְָּטנָה!' נ  ב

: 'אַּתָה מָקוֹר ְּלָחַש   אֶל הַּיֶלֶד ו

ֶל אוֹר יַָָקר וּמַּתָנַָה  '.ש 

 ְּ ֶּׁשָמַע הַּיֶלֶד 'עַכ ָיו ּתִּׁסוֹגוּבְֶּרגַע ש   ,ש 

ָמַע גַּם הַּמוֶֹרה ָ', ש  ְּּמוֹתְּך  זֶה לֹא לְּךָ, לְּׁשֶכ

ְּּלִׁי מְּבוּכָה: 'ּתִׁרְּאֶה אוֹתְּךָ יָכוֹל  ,וּמָחַָה ב

 עוֹש ֶה-ּתִׁרְּאֶה אוֹתְּךָ עוֹש ֶה

 ָ  .'וּמְּעַּצֵב אֶת עוֹלָמְּך

 ּ ְּ צְּעַָדָיו נָצְּרו ִׁים. אַך ָנ ְּּבָר ָרחַק ש   הַּיֶלֶד כ

ּ'מֻּתָר'' ' ו ִּׁ כֵּן', 'יֵש  ְּרוּחַ גַּב  ית הַָמְָּתה 'אַּתָה, ו

ֶל אוֹר יַָָקר' מְּעֹמֶק ַהבָּש ָר  .מָקוֹר ש 

ִּׁין לַהֶמְּיָה ְַּּדרְּכּוֹ הִׁסְּכ ְּעוֹלָם כ  ו

ְּּמַרְּאָה אֶל יֶלֶד ְּהִׁנְּהֵן כ  ו

ָר  .נִׁמְּלָא אֶפְּש 

ְּהַמוֶֹרה לֹא יַָדע מֵעוֹלָם   .ו

ְּהַמוֶֹרה הָיָה מְּאֻּׁשָר  .ו
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: מי למעלה? מי למטה? שעסק בסוגיות של שוויון ואי שוויון 8-ת המשחק "הכתומים והירוקים" ערכנו בכנס קדמה הא
 חברתי, ואיך להעלות שיח בנושאים של צדק חברתי בכיתה. 

 יגה בפנינו את פורמט המשחק. ד"ר גליה בונה מהיחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, היא זו שהצ
מרכז הפועל למיגור הגזענות או הדיכוי של כל  – Beyond Diversity Resource Centerמתוך הפורמט לקוח 

 מרכז מפיץ. ופותח במסגרת החומרים שה Orangreeniaקבוצה מוחלשת בחברה בארה"ב.  המשחק נקרא 
לאחר שהתנסינו בהצלחה גם בקבוצת מורות/ים וא/נשי חינוך וגם בקבוצת תלמידים/ות בכיתה, החלטנו לערוך את 

 המשחק כמערך שיעור שיכול לשמש כל מורה שרוצה להעלות את השיח בכיתה. 

  דקות. 45פית לנושא החינוך ומותאם לשיעור של יספצבמערך שלפניכם ריכזנו רק חלק מהמשחק שנוגע 
  בקישור זה.  המשחק המלאהוריד גם את המערך השלם עם ניתן ל
 פשרה את הפצתו.  ר גליה בונה שחלקה עמנו את המשחק ואלד" תודה

 

   למה בכלל משחק?
נוכחנו כי ההתנסות במשחק הסימולציה פותחת רבדים רגשיים נוספים, ושיש בחוויה המשותפת ערך מוסף שקשה  

עם   להיכנס לנעליים אחרות, לקבל תפקיד או להתמודד להשיג בדיון או הרצאה. המשחק מאפשר לתלמידים/ות
ם. בנוסף, המשחק מפשט עבורנו תהליכים וסוגיות שקשה לעיתים סיטואציה שיתכן ומעולם לא נפגשו איתה בחיי

 להסביר אותם באופן תיאורטי.
 

 מטרות המשחק: 

לחוות חוויה של מפגש בין קבוצות עם רמות כוח שונות, פריבילגיות ומשאבים  לאפשר לתלמידים/ות •
 בחברה. 

 דילמה הנוגעת לאי שוויון בחינוך בהקשר של מעמד ומשאבים. עם  לעמת את התלמידים/ות •

 הכנות: 
 אביזרים שיש להכין מראש:

צבעים: ירוק, כתום, וירוק + כתום. )אפשר לרכוש מדבקות בצבע ירוק וכתום ואת הצירוף של שניהם  3 -. מדבקות ב1
 לערוך באמצעות הדבקת אחד הצבעים על גבי השני(.  

, דגל כתום ודגל ירוק + כתום )את הדגלים ניתן להכין מבריסטול חתוך בצורת צבעים: דגל  ירוק. דגלים בשלושה 2
 שמודבק על שיפוד ונתפס על פיסת פלסטלינה בקצה(.  משולש

 . . דפים, כלי כתיבה3
 . חבילת מטבעות משחק, זי'טונים, סוכריות או כל דבר שיכול לסמן באופן מוחשי ממון. 4

מטבעות ובכוס  30 מטבעות, בכוס אחרת  100פות: בכוס אחת יונחו ת לשלוש כוסות שקוהחבילה תהיה מחולק 
   ות. )חשוב שהתלמידים/ות יוכלו להבחין בעיניים בהבדל המוחשי בין כמות המטבעותמטבע 10השלישית 

 קבוצות   ה על הבניה חברתית ויחסי כוח ביןסימולצי– "הכתומים והירוקים"
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 השונה לכל קבוצה(.  

   . כוס שקופה ריקה לאיסוף מטבעות מיסים.6

 הכנת הכיתה:  
קבוצה תתכנס סביב שולחן או שני שולחנות מחוברים. על כל שולחן יוצב  בשלוש קבוצות. כל הכיתה תהיה מסודרת
 .כתיבהכתום+ירוק(, דפים וכלי  -דגל אחר )כתום, ירוק ו

 
 חלק א': משחק סימולציה 

 התלמידים/ות יוזמנו להיכנס לכיתה.  
  להדביק על החולצה. מדבקהמדבקה אותה יצטרך/תצטרך בכניסה כל תלמיד/ה יקבל/תקבל באופן רנדומלי 

ירוקה, מדבקה כתומה או מדבקה מעורבת )ירוק+כתום(. לאחר קבלת המדבקה, כל תלמיד/ה יישב/תשב בהתאמה 
 ה.  בקבוצה המתאימה לו/

 

 
  נפתח ונסביר לתלמידים/ות:

חר  במשחק סימולציה. כדי שהסימולציה תשיג את מטרתה, עליכם/ן להקשיב ולמלא א "אתם/ן משתתפים/ות
 תם/ן משתייכים/ות אליה. ההוראות שאתן בצורה מדויקת ולנסות להזדהות עד כמה שניתן עם הקבוצה שא

-ומיםיש בה אזרחים כתומים, ירוקים, וכתאתם/ן הופכים/ות מרגע זה לאזרחים/ות במדינה דמיונית ששמה: כתוק. 
 כתומים וירוקים. ירוקים שהם גם כתומים וגם ירוקים, אולי תוצאה של נישואי תערובת בין

סטוריות, יו הירוקים, אבל בכל מקרה, מכל מיני סיבות ההכתומים א -יש ויכוח הסטורי לגבי מי הגיע ראשון לארץ  
לירוקים יש הכי מעט. זה מתבטא  ירוקים, ו-לכתומים יש את הכי הרבה משאבים במדינה, אחריהם הכתומיםכיום 

 . 10, והירוקים 30ירוקים - כתומיםמטבעות בשנה, ה 100בכך שהכתומים מרוויחים 
 דקות( 5) ."אתם/ן נציגות/ים של כל קבוצה, תצטרכו לקבל החלטות חשובות לגבי כל מיני סוגיות שאעלה בפניכם/ן

 
 היא לשלוח נציג/ה מכל קבוצה שיבוא לקבל את השכר השנתי של כל אחת מהקבוצות.   המשימה הראשונה

 ה ולא נביע איזה רגש או חשוב שלא נאמר דבר מעבר לחלוקה עצמ נחלק את הכוסות השקופות עם המטבעות.
 דקות(  5)התייחסות לכמות השונה, גם אם הנציגים/ות מגיבים אליה. 
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 דקות(  20חינוך )  סוגיה לדיון:
שאלה של חינוך שאנחנו צריכות/ים למצוא לה פתרון. בארץ שלנו, בתי הספר הטובים ביותר הם במחוז  נהיש"

ירוק בתי -י הספר במחוז הירוק הם לא טובים, ורוב הילדות/ים שם נשארות/ים עניות/ים. במחוז הכתוםהכתום. בת
להתקבל לכל   בית ספר כתום, הם/ן יוכלובסדר. אם ילד/ה מהירוקים או כתומים/ירוקים ילכו להספר הם 

 אוניברסיטה, וגם לקבל מלגות. 
 200תקציב בבתי הספר הכתומים, נוצרו מקומות לעוד ה  בשנים האחרונות הרחיבו את בתי הספר והגדילו את

ילדות/ים מאחד המחוזות האחרים, לתקופת מבחן,  200ילדות/ים. יש להם/ן אפשרות, אם הם/ן רוצות/ים, לקבל 
 ראות אם זה עובד. אם זה יעבוד טוב, יכול להיות שיהיה אפשר לשלב יותר בעתיד.  ל

. הם חוששים כיצד את האפשרות ללמוד בבתי הספר הכתומיםוח הכתומים צריכים להחליט לאיזה מחוז לפת
ירוקים  יתאקלמו הילדים ממחוזות אחרים. כמו כן הם דואגים שהילדים הכתומים יושפעו מהתנהגויות שליליות  של

כמו כן יש עלויות של  ,ויש חשש שהילדים הירוקים יורידו את הרמה של הלימודים בבית הספר, וכתומים/ירוקים
 .שהוא רחוק יותר" ת, במיוחד מהמחוז הירוקהסעו

. 
, ואם כן, מאיזה  תלמידות/ים ממחוזות אחרים אם לקבלנבקש מקבוצת הכתומים להתייעץ ולקבל החלטה ה

   .וכמה מחוז
 : הירוקים לענות על שתי שאלותמים מהכתומים/ירוקים וות/להזמין נציג כדי לקבל את ההחלטה, באפשרותם

 לבית הספר הכתום לתקופת המבחן? ן/םכ לדות/ים שלצריך לקבל את הים/ן חושבות/ים שאתלמה  .1
 ים מהקבוצה השנייה לתקופת המבחן?ות/חושבות/ים שלא כדאי לקבל את הילד אתם/ןלמה  .2

 
דקות להציג   2 -דקות לניסוח טיעונים קצרים ועניינים לשאלות הללו, ו 5כתומים -קבוצת הירוקים והירוקיםלרשות 
לשים לב   ת הכתומים י/ות קבוצנבקש מחבר אותם. 

לשאלות של תקציב, מוכנות של התלמידות/ים, הסעות,  
 התאמה תרבותית, איך ישתלבו וכו'. 

לפני שנציג/ה מקבוצת הירוקים יציג את הטיעונים  
שלו/ה, נסתכל במכשיר הנייד, נפסיק את הדיון  

  ונודיע:
סליחה, לפני שאת/ה מתחיל/ה, כרגע הגיעו חדשות: "

יססו כתובות נגד כתומים  ני כשעה ונדליסטים רממש לפ
בבית הספר. ממצלמות שהיו בבית הספר ניתן לראות 

ירוקים. אנא -כתומים 2ירוקים ו  2נערים,  4שאלו היו 
 . "התייחסו גם לחששות שעלולים לעלות בעקבות המקרה הזה

 דקות  5 -לאחר הצגת הטיעונים קבוצת הכתומים תתכנס ל
 תה יציגו במליאה. של קבלת החלטה, או
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 דיון במליאה חלק ב:

 נבקש מהתלמידות/ים לעזוב את הקבוצות וליצור מעגל של כולם/ן. 
 נשאל את מי שירצו לשתף מכל אחת מהקבוצות באופן נפרד: 

 איך אתם/ן מרגישים/ות?  •
 איך זה היה להשתייך לקבוצה שלך?   •
 איך הרגשת כלפי הקבוצות האחרות?  •
במשחק השפיעה לדעתך על האופן שבו חווית אותו? האם היית  ך לקבוצה שבה הייתכיצד ההשתייכות של •

 חווה חוויה אחרת בקבוצה אחרת? 
 . תובנות, בשלב זהעל לדבר על רגשות ולא  נעודד את התלמידים/ות

 
  לאחר מכן נשאל בהקשר לסוגיית החינוך:

 איך הרגשתם/ן במהלך הדיון על סוגיית החינוך?  •
 יה הכי קשה? למי לדעתכם/ן ה •
האם  ירוקים כתומים: מה הרגשתם/ן כשניסחתם/ן את הטענות לקבוצת הכתומים?  -קבוצות הירוקים ו •

 הרגשתם שיש כלפיכם/ן דעות קדומות או אפליה?  
 כם/ן?קבוצת הירוקים: איך ההודעה על המעשה הוונדליסטי השפיעה עלי •
 כל כך עקרונית וחשובה? קבוצת הכתומים: איך הרגשתם/ן לקבל החלטה בנוגע לסוגיה  •

 
 נבקש מהתלמידים/ות לשתף בתובנה אחת או יותר שלקחו מהמשחק.   לסיכום:

 מה הקשר בין המשחק הזה ובין החיים? אם בכלל? תרחיש דמיוני או מציאות?
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 .  המערך הבא פותח והופץ על ידי עמותת דרך כפר יוזמות חינוך
 .אסופה שלנוהפעולה, ושמחות לצרף את המערך לאנחנו מודות לדרך כפר על שיתוף 

. 

פועלת להטמעת תפיסת 'דרך כפר' בקהילות החינוך עמותת דרך כפר יוזמות חינוך 
חינוכית המכוונת צעירים בסיכון לצמיחה אישית, וחותרת השונות, במטרה ליצור סביבה 

   .להתפתחותם כאזרחים וכאנשי משפחה מתפקדים התורמים לסביבתם
  בקישור זהוד על העמותה  קרוא עניתן ל

  
  :פתיחה

 החיים חילקו לכל אחת ואחד מאיתנו קלפים שונים... 
נולדנו, בקלפים  חה אליה חלק מההישגים וההצלחות שלנו בחיים תלויים ומושפעים מהסביבה בה גדלנו, במשפ

  השונים שקיבלנו למשחק החיים, בתנאים הסביבתיים וביכולות שלנו.
יחד עם זאת חלק מההישגים וההצלחות שלנו בחיים תלויים ביכולת שלנו לחלום, לדמיין קדימה ולהצעיד את עצמנו 

 להגשמת יעדים והישגים חדשים. 
 עתיד לכוון ולהשפיע על ההווה ועל 'מציאות החיים'.עוגנים בהכח של  –בתפיסת חינוך 'דרך כפר' קוראים לזה 

 
 מטרות: 

, לגרות תלמידות ותלמידים לפתח תמונות עתיד שונות ומגוונות, לחלום רחוק 'שריר החלומות'לאמן את  •
 ולצמצם פערים.

ן על להציף את השאלה: האם העתיד פתוח לכולנו באופן שווה? מי ומה חוסם אותנו להגשים חלומות? דיו •
 .תקרות זכוכית והמתח שבין בין "המציאותי" לאופטימי

ים את ההבנה שהדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא לחולל אותו! העבר אולי לא \לטעת במתבגרות •
 תלוי בנו אבל העתיד בידיים שלנו!

 

  מהלך השיעור:

    .הפעילות מתאימה למפגש פנים אל פנים וגם למפגש מרחוק*

 ים רחוק ות/חולמ פתיחה:תרגיל 
,  ים לקבל הצצה לגבולות החלוםות/התרגיל נועד לגרות את הדמיון, להפעיל את שריר החלומות ולאפשר למשתתפ

 לעתיד. שלהן/ם ם ובאפשרויות ן/בעצמ שלהן/ם ולחזק את האמון
  .ם גבוהקושי לחלום רחוק ולמקם את עצמם במקו שיש להן/םות /נשי חינוך חשוב שנשים לב למתבגרים/כא

 לדמיין  אותם/ן אבל בתרגיל הזה בואו נשתולל קצת ונעודד ,דע ליצור איזונים בין האופטימי לריאליבחיים חשוב שנ
 .  ��ולחלום ללא גבולות 

עבודה מהחלומות...פותחים עתיד שווה/   
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 "חולמים רחוק" 

 עם המשימה הבאה: לינק ללוח דרושיםאו שולחים להם  עיתונים עם מדור דרושיםמחלקים למשתתפים 

הצעות עבודה שמעניינות   5לפחות  על דףהדביקו ואתם מחפשים עבודה.  26דמיינו שאתם בני/בנות  .א
 ים להתקבל אליהן.ות/ם רוצן/שאת –ם ן/אתכ

)שם ושם משפחה, מצב משפחתי, מה עשיתי בשירות  26הזהות שלכם בגיל רשמו בדף את תעודת   .ב
 הצבאי/הלאומי, שנות לימוד, ואם מתחשק לכם ציירו גם תמונה(. 

 
 ויל סמיט –"שמור על החלום שלך"  –צפייה בקטע מסרט 

משחק כדורסל עם בנו במגרש ומתפתח ביניהם   אב ': בקטעעם וויל סמית המרדף לאושרקטע מהסרט נקרין 
דיאלוג על החלום של בנו להיות שחקן מקצועי. האב אומר לו שזה לא מתאים לו וחוסם בפניו את החלום ולאחר מכן 

 .מנסה לחזור בו
 בעזרת השאלות:  בעקבות הצפייה  שיחה נערוך

 מה קרה בקטע שראינו? •
 מה? לא בשביל הבן? על בסיס  למה האבא מחליט שזה •
 הכוונה או החלשה?-האם יש בה הגנה –האמירה של האבא  •
 ן/כיוון אתכםאו  םן/ם לחלום ולשתף בחלום ומישהו קרוב חסם אתכן/מקרים כאלה שבהם העזת ות/מכירים •

 ליעד אחר?
 ריאלי?  ומה לא מה ריאלי ה/ומי מחליט ות/איך מחליטים •
חלום שמתנפץ לפני שבכלל ניסינו להגשים..  ון מתקדם: מחיר של  מה המחיר של חלום שמתנפץ? )לדי •

 ומחיר חלום שהתנפץ אחרי שניסינו להגשים(
 מעגלים זה משפיע?  לומה ההשפעה של חלום שמתגשם? על אי •
 נשים שהגשימו חלומות? /א ות/מכירים •
 ם? ן/מה החלום שלכ •

 סיכום 
ונבקש מהמשתתפות/ים לעצב סטיקר עם אחד   ,מרחוק( משפטי השראה בלמידהנרשום על הלוח )או במצגת  

 מהמשפטים שברשימה או ממשפט שהם רוצים להוסיף לרשימה.

 רשימת משפטים לדוגמה:

סגולה מיוחדת היא באדם שאין הוא יכול להתקיים אלא אם כן הוא צופה אל העתיד. )ויקטור פרנקל,  מתוך  •
 הספר 'האדם מחפש משמעות'( 

 ופיים של חלומותיהם. )אלינור רוזוולט(העתיד שייך לאלו המאמינים בי •
   مفتوحة وأعينهم يحلمون كيف ابنائنا نعلم ان علينا •

 תרגום: עלינו ללמד את ילדינו לחלום עם עיניים פקוחות. )מוחמד עלי( 
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 على ينالنائم أحالم من أجمل ليست الريش على ينامون الذين  أحالم الحياة،مادامت عدالة في إيماني أفقد أن يمكنني كيف •

   ?األرض
תרגום: "הכיצד אאבד את אמונתי בצדק החיים, כאשר אני יודע שחלומות הישנים על נוצות, אינן יפים יותר 

 מחלומות הישנים על רצפה" )ג'ובראן חליל ג'ובראן(
עיסוק בעתיד עוזר לראות את ההווה בצבעים נוספים ולפעמים מדרבן אותנו לסדר מחדש גם את העבר.   •

 , מתוך הספר 'הלך הרוח הנלהב, ופתגמים נוספים'(ק הופר)ארי
כרמון, מתוך -נוסטלגיה היא התרפקות על העבר, כשם שהתקווה היא התרפקות על העתיד. )עמליה כהנא •

 הספר 'ליוויתי אותה בדרך לביתה'( 
 אנו יוצרים את עתידנו וקוראים לזה גורל... )בנג'מין ד'ישראלי( •
 ד, היא להמציא אותו. )אלן קיי(לחזות את העתיהדרך הטובה ביותר  •
המתייחס אל בני האדם כפי שהם, הופכם לגרועים משהם באמת. המתייחס אליהם כפי שהיו רוצים להיות,  •

 עוזר להם להגיע ְלמה שהם מסוגלים להיות. )גתה( 
 אל תתפשרי ותשלימי עם העתיד פשוט תשלימי אותו...  )שלומית רז( •
 את התקווה לעתיד טוב יותר. )זאב ז'בוטינסקי( עקור מתוך לבואין בכוחו של אדם ל •

 

 : לסיכום נוספתאפשרות 
 מרכז פרס לשלום וחדשנות(  –)מתוך אתר   שמעון פרס מחפש עבודה בסרטון: נצפה

נשים ש"המציאות" מצמצמת עבורם את שוויון ההזדמנויות  /רוך רשימה של עוד אבסיום הסרטון נחשוב ונע
 בתעסוקה.  

 אפשר לעשות כדי לשנות את המציאות ולהגביר את שוויון ההזדמנויות?? מה: אל נש
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- ב החברתיאי השוויון בחינוך בישראל הוא מן הגבוהים בעולם: הפערים בהישגים בין תלמידות/ים תואמים את המצ
כלכלי שלהן/ם: את מקום המגורים שלהן/ם ואת סך ההכנסה של משפחתן/ם. תקציב החינוך, הגם שהוא 

יפות הרבה לתקציב ורשויות עניות דיפרנציאלי ומנסה לתקן את המצב, אינו מצליח בכך. ישנן רשויות עשירות שמוס
כך שהפערים  סיפים גם הם על התקציב, שאין ביכולתן לעשות זאת,  תשלומי ההורים ביישובים המבוססים מו

לנתונים מעודכנים  בהשקעה הכספית בתלמיד/ה מיישוב מבוסס לבין תלמיד/ה מיישוב מוחלש הם עצומים.
 .בכתבהעל הפערים בהשקעה של הרשויות קראו 

השיעור היא לחשוף בפני התלמידות/ים את ההיבט התקציבי של אי השוויון: את הרכב התקציב, את   המטרה של
 מלווה.  מצגתהפערים הגדולים, ואת ההשלכות שלהם על התלמידות/ים. לשיעור יש 

 ו. מערך זה יכול להוות סיכום לשיעורים הנלמדים בנושא "אי שוויון במערכת החינוך", ויכול גם לעמוד בפני עצמ
 כך או כך חשוב לפנות לו זמן, ולהקדיש לו לפחות שני שיעורים.

   :פתיחה
 נקרין את הציטוט הבא בפני התלמידות/ים: )מופיע גם במצגת(. 

מושתת על עקרון היסוד של חינוך חובה חינם, המבקש לאכוף זכותו של כל   החינוך הממלכתי במוסדות הרשמיים"
שוויון הזדמנויות וללא הפליה, בלא שחסרון כיס ישפיע על איכותה ורמתה של  ילד לרכוש חינוך והשכלה, על בסיס 

 (  חיפה למשפטים, אוניברסיטת  הפקולטה) ".המסגרת החינוכית הניתנת לו

איך לעשות שוויון בחינוך? -מערך שיעור 
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 מה דעתכן/ם האם זה כך במציאות? האם וכמה הוריכן/ם נדרשות/ים לשלם לבית הספר? נשאל :

 נציב סימני שאלה על חלקי הציטוט: 

 האם מתקיים "חינוך חובה חינם"?   •

 האם לכל התלמידות/ים יש אכן הזדמנות שווה לרכוש חינוך והשכלה?  •

 של המסגרת החינוכית הניתנת לתלמיד/ה? האם חסרון כיס לא משפיע על איכותה ורמתה  •
 

 חלק א': צפייה בסרטון ודיון

 2:55עד דקה:  החברתית:  הטלוויזיה שמסביר את מקורותיו התקציביים של אי השוויון בחינוך:  נקרין סרטון קצר
 לפני כן חשוב שנסביר כמה מהמושגים שיעלו בסרטון: 

 
קובע כי הלימודים מתוקפו הם חינם. עם זאת, קיימים מספר סייגים  ,1949-חוק לימוד חובה, תש"ט:  תשלומי הורים

המאפשרים גבייה של תשלומים מהורים עבור שירותים  ,1953-חוק חינוך ממלכתי, תשי"גוק לימוד חובה ובבח
ית הספר תשלומי ההורים מתחלקים לתשלומי חובה )ביטוח שב .תוספתיים מעבר ללימוד חינם שמתקצבת המדינה

 ואתר קול זכות. אתר משה"חמחויב לגבות(, ולתשלומי רשות )שבית הספר יכול, אך לא מחויב לגבות(. מתוך: 

כלומר   ,כלכלי שלהן-החברתיהוא תוצאה של חלוקת היחידות הגאוגרפיות, לפי ערך המדד  כלכלי- אשכול חברתי
הדירוג מחושב  לית של האוכלוסייה.כלכ-יחידות גאוגרפיות שונות מקבלות דירוג שונה שמבטא את הרמה החברתית

הערך הגבוה ביותר   .על פי שקלול של כמה תכונות: רכב דמוגרפי, השכלה וחינוך, רמת חיים, תעסוקה וגמלאות
 אתר הלמ"ס. מתוך:  .ביותרכלכלית הגבוהה -מעיד על הרמה החברתית 

נים בארץ לפי שקלול המדד הסוציו אקונומי והרקע המשפחתי הוא מדד המדרג את בתי הספר השו מדד הטיפוח
פוח מחולק לעשירונים, כאשר העשירון הראשון מייצג את בתי הספר של התלמידים באותו מוסד חינוכי. מדד הטי

בהם האוכלוסייה החזקה ביותר שאינה זקוקה לטיפוח נוסף ונמצאת במצב סוציאקונומי גבוה והעשירון העשירי, 
  .תר, מציג בתי ספר בהם לומדת אוכלוסייה חלשה הזקוקה לטיפוח נוסף ויותר משאבים וסיועהנמוך ביו

 .אתר משה"ח , על פי: מלאבס

  .כלי מרכזי ליישום העדפה מתקנת בתחום החינוך הוא הקצאה דיפרנציאלית של תקציבים -  יתקצוב דיפרנציאל
יות של העדפה מתקנת בתקצוב החינוך מטרתה להבטיח שוויון הזדמנויות בחינוך, ולוודא שהאפשרויות מדינ

 נאי חייו. להתפתחות אישית בתוך מערכת החינוך יהיו פתוחות בפני כל ילד ללא תלות בנסיבות מוצאו ובת
 .מרכז המחקר והמידע של הכנסתמתוך תמצית סקירה, 
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 כמה שאלות הבנה: הסרטון נשאלבתום הקרנת  

 ן בהישגים ואי שוויון בתקציבים(.מהו  אי השוויון  שבו עוסקת הכתבה? )אי שוויו •

 קציב רשות מקומית ותשלומי הורים(.ממה מורכבת ההשקעה לתלמיד/ה בחינוך?  )תקציב ממשלתי, ת •

כיצד הוא נוצר? )מכך שישנן רשויות "עשירות" שמתקצבות יותר מרשות  –בכתבה מוזכר "פער תקציבי " •
 "עניות", ושגם תשלומי ההורים בהן גבוהים יותר(

-החברתיתשמעות או ההשלכות של הפער התקציבי הזה? )שתלמידות/ים בבתי ספר בפריפריה מה המ •
 לכלית, שזקוקים ליותר, למעשה מקבלים הרבה פחות... ובהתאמה גם הישגיהם/ן נמוכים יותר(.כ

שבמצגת, ונשאל: מה מאפיין את היישובים שמשקיעים יותר בתלמידות/ים?  האם לדעתכן/ם  נציג את הנתונים
 ש פה אפליה? מדוע כן או מדוע לא?י

 
 חלק ב': פעילות בקבוצות

 . נציג בפני התלמידות/ים את המשימה שלהן/ם: )כדאי להקרין אותה על הלוח( 1

קיבלתן/ם תוספת תקציב חינוך גדולה במיוחד ממשרד האוצר אתם/ן משרד החינוך, בשנת התקציב החדשה 
(. עליכן/ם  להחליט כיצד לחלק את התקציב  להם ממשרד החינוך בנוסף לתקציב הרגיל שניתןלטובת בתי הספר )

בין בתי הספר בארץ במטרה לצמצם את הפערים,  ולהפוך את מערכת החינוך למערכת שבה מתממשים עקרונות 
 יצד תחלקו את  תוספת התקציב בין בתי הספר? כהצדק והשוויון. 

ותעלה מספר אפשרויות לחלוקת  תוספת התקציב, ללא  . נחלק את הכיתה לקבוצות, בשלב ראשון כל קבוצה תדון 2
 העדפה של אחת מהן. למשל:  

 חלוקה שווה של התקציב הממשלתי בין כל  בתי הספר.  ✓

 ייחודיות, להשקעה בחלשים, להשקעה במצטיינים וכו' כל בית ספר יקבל לפי צרכיו  הייחודיים:  למגמות ✓

 יקבלו יותר, בתי הספר החזקים יקבלו פחות. כלכלית-בתי הספר החלשים יותר/בפריפריה החברתית ✓

יחושבו התקציב העירוני  ותשלומי הורים, התקציב הממשלתי ישלים את הסכום, כך שכל בתי הספר יקבלו  ✓
 ות יחד.בסופו של דבר אותו סכום מכל המקור

 פשרויות.  את האפשרויות השונות שעלו בקבוצה שלהם.  לפי הצורך נוסיף עוד א הקבוצות יציגו במליאה. 3

 : כל קבוצה תחליט לפי איזו אפשרות היא בוחרת לפעול ומדוע.בחזרה לקבוצות. 4

. הקבוצה תצטרך כרטיסים, על כל כרטיס  פרופיל של בית ספר אחר כמפורט ברשימה הבאה 7. כל קבוצה תקבל 5
 את  בוצה תדרג בתי הספר בהתאם לאפשרות שבחרה )בסעיף הקודם(. הק 7להחליט כיצד לחלק את הכסף בין 
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בית הספר  -7 -בית הספר שיקבל את התקציב הגבוה ביותר עד   -1 -הכרטיסים  עם פרופיל ביה"ס לפי מספרים: מ 

שיקבל את התקציב הנמוך ביותר. אם הקבוצה בחרה קודם באפשרות של חלוקה שווה בין כל בתי הספר, לא תדרג  
 את הכרטיסים, רק תקרא אותם. 

  הכרטיסים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 במליאה: שיתוף ודיון –חלק ג' 

התקציב הנמוך   - 7התקציב הגבוה ביותר, ועד   -1בשלב זה  נרשום על הלוח את הדירוגים של כל הקבוצות: החל מ 
 ביותר, תוכלו להשתמש בטבלה הבאה: 

 

 
 בית ספר ביישוב בשרון

 (, 88%שיעור הניגשים לבגרות גבוה ) 
 ניםיש השקעה גבוהה בתכנית מצטיי

 

 
 ת בבני ברק בית ספר חרדי לבנו

 מדד טיפוח גבוה.

 

 

 
 

 בית ספר ערבי טכנולוגי באזור השרון

 

 

 
בית ספר בדואי ביישוב לא מוכר בנגב 

 בבית הספר בעיית נשירה גבוהה.

 

 

. 

 בית ספר בירוחם
   55%שיעור הניגשים לבגרות  

ים תלמידות/ים /בבית הספר לומדות
 רבות/ים יוצאות/י אתיופיה.

 

 

 בית ספר לאמנויות בתל אביב
תיכון על אזורי ממיין שמגיעות/ים אליו 

 מכל גוש דן.

 

. 

 בית ספר בירושלים
 ממוקם בשכונה מוחלשת בעיר

תלמידות/ים שלא הצליחו  בבתי מקבל 
 ספר אחרים.

 

http://www.kedma-edu.org.il/
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 קבוצה ד' קבוצה ג' קבוצה ב' קבוצה א' 

התקציב הגבוה 

 ( 1ביותר )

    

2     

3     

4     

5     

6     

התקציב הנמוך 

 ( 7ביותר )

    

 

 הקבוצות ישתפו בנימוקים שמאחורי הדירוגים בעזרת השאלות:

מדוע דירגתם כך? מדוע בחרתן בבית ספר זה לקבלת התקציב הגבוה ביותר? ובבית ספר זה לתקציב   •
 הנמוך?

אפשרות החלוקה שבחרתן מראש? האם מה היו ההתלבטויות שלכם/ן? האם הצלחתן/ם לדרג על פי  •
 נאלצתן/ם לשנות אותה?  

 האם לדעתכן/ם הצלחתן/ם לקדם את השוויון באמצעות חלוקת התקציב בין בתי הספר?  •

 . 

 סביב השאלות: נחתום את השיעור בדיון מסכם

 ?במציאותאילו צעדים תקציביים לדעתכן/ם צריך לעשות כדי לקדם את השוויון בין בתי הספר  •
 עדים אלו מספיקים כדי לייצר שוויון בין בתי הספר? מדוע כן? מדוע לא? האם צ •

 

 

 

 

http://www.kedma-edu.org.il/
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 חזור אחרי  / גיורא פישר                                       

 ל א'                                   

 

ִׁי לֹא  ְּּאֵיזֶה סַרְּגֵּלאֲנ  יוֵֹדעַ ב

ּ אוֹתְּךָ   הֵם מָדְּדו

ָם ּ מֻנָּחוֹת ש  ִׁים הָיו ּ אֲבָנ  אֵילו

ִׁם ְּנַי  עַל כַּפּוֹת הַמֹּאז

ֶלֹּא.וּמִׁי הֶחְּלִׁיט   ש 

ִׁי  אֲבָל אֲנ

: ִּׁיר אוֹתְּךָ הֵיֵטב, מְּבַקֵּש   הַמַּכ

ְּּקוֹל גָּדוֹל:  חָזוֹר אֲַחַרי וֶאֱמֹר ב

ָוֶה! ִׁי ש   אֲנ

ְּמַע ֶאֶש   ש 

 ַּ ֶג ְּמַע.ש   ם אַּתָה ּתִׁש 

http://www.kedma-edu.org.il/
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 בכיתה:  לדיון נוסף להעשרה או כתבות וסרטונים מעניינים 

 )יכול להתקשר למשחק השוקולד ויכול להוות תחליף לו(   ב"תרגיל שוויון ההזדמנויות בארה: סרטון  ➢

עו"ד נגה דגן בוזגלו מסבירה בכמה דקות על אי השוויון והמקור  חינוך הישראליתאי שוויון במערכת ה סרטון: ➢

 שלו. 

 שתי דקות עם פרופ' יוסי דהאן.   רים הקיצוניים במערכת החינוך הם הבעיה של כולנו?מדוע הפע סרטון: ➢

 .ילדים/ות בעלי צרכים מיוחדים על המחסור בבתי ספר לחינוך מיוחד וכיתות לשילוב כתבה מצולמת: ➢

ילדים למשפחות קשות יום שמתמודדים עם מציאות כלכלית בלתי   ני:אני תלמיד ע כתבה מצולמת:  ➢

  אפשרית.

 
 : מקורות נוספים לקריאה

 1.9.2020כלכליסט, שחר אילן,  , "כך פוגע משרד החינוך בחלשים העדפה מקלקלת:" כתבה: ➢

 Theליאור דטל,  ,"והפערים בין ההתלמידים גדלים –ההורים בוחרים את בית הספר של הילד " כתבה: ➢

Marker ,10.2.2020 

עמרי זרחוביץ', גלובס,  ,"כיתות נפרדות לבנות, ולא משיקולי דת וי של עיריית ירושלים:סהני" כתבה: ➢

26.11.2018 

, גיל גרטל, שיחה מקומית, "חזון של איש חינוך סוציאל דמוקרטי "בלי הפרדות ובלי הקבצות: מאמר דעה: ➢

22 .7.2016 

 26.10.2020, סוזי פת בנבנישתי, גלובס, "הילדים החלשים נשארים, שוב מאחור חינוך בזום:"כתבה:  ➢

, אסף צבן, הגיע זמן  "כשצורכי המערכת לאו דוקא תומכים בטובת התלמידים –הקבצות "  מאמר דעה: ➢

 25.4.2018חינוך, 

, עו"ד נגה דגן בוזגלו, מרכז אדוה, "לבטלאת מבחן המיצב לא צריך לפרסם, צריך " ה:מאמר דע ➢

28.1.2019 

דוד   ,"דו"ח: הישגי התלמידים הערבים בעלייה, אך הפערים ביניהם מתרחביםי השוויון גדל. "א כתבה: ➢

 10.2.2020טברסקי, דבר, 

אתיה דן, גלובס,   ,"איך הקורונה שילשה את מספר הנושרים ממערכת החינוך  מגפת הנשירה:"  כתבה: ➢

7.12.2020 

 

 מקורות מידע נוספים למורה 

http://www.kedma-edu.org.il/
mailto:kedma10@netvision.net.il
https://www.youtube.com/watch?v=O902-YfSsAA&ab_channel=%D7%91%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%92%D7%9E%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=2qlnQ27CQeE&ab_channel=%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=l7pJNID_Dp4&ab_channel=%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.youtube.com/watch?v=oR9i_2dxgGU&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=YU3Vms17OIU&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=YU3Vms17OIU&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3847410,00.html
https://www.themarker.com/news/education/1.8520761
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001262039
https://www.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://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001347122
https://www.edunow.org.il/article/3517
https://adva.org/he/cancel_meitzav/
https://www.davar1.co.il/208960/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001351968
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התחיל בקבוצה של אקדמאים/יות, 
 ופעילים/ות , הורים א/נשי חינוך

יקשה לחולל מהפכה  חברתיים, שב
במפת החינוך הלא שוויונית בישראל, 
ולהקים, לראשונה בישראל, בתי ספר  
עיוניים ברמה הגבוהה ביותר, עבור 

בני/ות נוער שגרים/ות בשכונות 
ובעיירות הפיתוח. בתי ספר שיפעלו 

 ת.שוויוני-רתיתבתוך הקהילה, עם זיקה לתרבות ולמסורת של התלמידים/ות, ועם תפיסת עולם חב
. 

חינוך טוב צריך להינתן   הרעיון, כפי שתימצת אותו ד"ר שלמה סבירסקי, ממייסדי קדמה, היה פשוט ובסיסי:
. כפי שחברת מקורות ן/, אבל היא אינה נותנת חינוך טוב לכולםן/מדינת ישראל נותנת חינוך לכולם! ן/לכולם

לספק בתי ספר איכותיים לכל הישובים  משרד החינוך צריךמספקת מים איכותיים לכל הישובים במדינה, כך 
 במדינה. 

 לה משימה כפולה: ופועלת לקדם את השוויון בחינוך, קדמה היא עמותה חינוכית ש
הם מודלים לבתי ספר אלו בתי הספר חברתית של ישראל. -בפריפריה הכלכליתקדמה תומכת בבתי ספר 

ת מוחלשות יחד עם ערכים של שוויון, צדק תלמידים/ות מאוכלוסיושמקדמים הישגים לימודיים במיוחד בקרב 
 .חברתי, זכויות אדם ודיאלוג רב תרבותי

חומרי לימוד המעודדים מורות ומורים לחנך את התלמידים לערכי שוויון וצדק כלכלי, מגדרי מפתחת ומפיצה   קדמה 
 וחברתי.

ם וא/נשי חינוך  אנחנו מזמינות אותך להשתמש בידע ובכלים שלנו ולהצטרף לקהילה של מורות/י
 שמחויבים/ות לעבודה החינוכית שלהם/ן ורוצות/ים לחולל שינוי בחינוך.

 

מערכי שיעור, סרטונים, מדריכים וטקסטים 
 שעוסקים בתכנים שונים מחיי הכיתה וביה"ס. 

לתיבת המייל שלך את מערכי וקבל/י חינם 
 השיעור והתכנים החדשים שלנו! 

  , לחץ/י כאן  

 לחץ/י כאן   

אפשר להזמין סדנאות לחדרי מורות 

ולצוותי חינוך, ונשמח לשתף פעולה ולשתף  
 בתכנים שלנו.  

 

אנחנו זקוקות לתמיכתך כדי  

 לחזק ולהרחיב את העשייה שלנו. 
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https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/support-2/
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https://kedma-edu.org.il/kedma_material/
https://kedma-edu.org.il/kedma_news_cat/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94/
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