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קדמה לשווין בחינוך ובחברה בישראל

 |03-6727474 www.kedma-edu.org.il | info.kedma@gmail.com

באמצעות אסופה  לציון אי השוויון בחינוךבעמותת קדמה לשוויון בחינוך בחרנו להקדיש מידי שנה את יום החינוך הבינלאומי 
ובד בבד  , לסיבותיו ולהשלכותיו, לביטויים השונים שלו, מטרתנו היא להעלות את המודעות לאי השוויון. של מערכי שיעור בנושא

.להציע אלטרנטיבות למצב הקיים ולהביא לשינוי
. 2021אסופת המערכים משנת -מוזמנות ומוזמנים לעיין ב

:באסופה השנה כללנו שלושה מערכי שיעור נבחרים בנושא אי השוויון בחינוך
.  החלוקה להקבצות ובחינות הבגרות: שני הראשונים מציגים עמדה ביקורתית כלפי יסודות בסיסיים ומקובלים במערכת החינוך

ר  "כדבריו של ד. יסודות אלו מייצגים בעיננו את תופעת ההסללה בחינוך שמכוונת קבוצות אוכלוסייה שונות למסלולים נפרדים
:  שלמה סבירסקי

.

אך למעשה מערכת החינוך פועלת מאז ומתמיד בקפסולות קשיחות המבחינות בין , מגיפת הקורונה הולידה את הקפסולות"
התוצאה היא פריון נמוך ואי עמידה של רוב הבוגרים בדרישות הסף של הכלכלה בת . מסלולים, הקבצות–" קבוצות איכות"

(6.8.21סבירסקי , העוקץ" )זמננו
.

אי החינוך "מערך השיעור השלישי מותח ביקורת על מערכת החינוך הערבית במדינת ישראל בהיבט של החינוך לזהות או 
השוויון שקיים בין בתי ספר יהודיים לבתי  -מטרת השיעור היא  לעורר חשיבה ודיון בחשיבות החינוך לזהות בבתי ספר ובאי". לזהות

.  ספר ערביים במדינת ישראל בהיבט זה
.

בבית הספר  . מבתי הספר הערביים נעדר הנרטיב שמקבלים אותם נערים ונערות בבית(. ואף משתיקה)מערכת החינוך שותקת "
ואינם נשאלים מי הם ואיך הם , אינם לומדים על דמויות מופת מהחברה הערבית, הם אינם לומדים את סיפורם הפוליטי והחברתי

(29.12.21הארץ , חולוד אדריס).מגדירים את עצמם

info.kedma@gmail.com:ולכתוב לנו תגובות במייל, ים לעשות שימוש במערכי השיעור/ם מוזמנות/אתן
(סלי וקרול, מורן, אלן, אילנה)ם צוותה קדמה /שלכן

http://www.kedma-edu.org.il/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%d7%90%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a/
https://www.haokets.org/2021/08/06/%d7%a4%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%9c%d7%9c/
https://www.haaretz.co.il/opinions/1.10501261
mailto:info.kedma@gmail.com
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הקבצות  | שוויון בחינוך -מערכי שיעור בנושא אי

יחידת לימוד על החלוקה להקבצות
"  טבעית"החלוקה להקבצות לימוד בחטיבת הביניים נתפסת כ

השאלה השכיחה שמעסיקה את התלמידות  . וברורה מאליה
ואף על פי  ?והתלמידים בכל שנה היא באיזו הקבצה אהיה

נדיר ים/שהחלוקה להקבצות מייצרת בבירור אי שוויון בין תלמידות
?למה בכלל צריך הקבצות: שתישאל השאלה

נשי חינוך  /שקיימים בקרב א, חשוב לנו להציג קולות ביקורתיים
ם את החלוקה  /ים שחווים על בשרן/בפני התלמידות,ואקדמיה

ם שאלות ולערער על מה שנתפס  /חשוב לנו לעורר בהן. להקבצות
שיבינו שישנם אינטרסים וכוחות שמייצרים ומנציחים  . כמובן מאליו

ופוליטיים שמשפיעים גם כוחות חברתיים, אי שוויון בחינוך ובחברה
חשוב לנו שהתלמידה או  . על התלמידה והתלמיד הפרטיים

התלמיד שבהקבצה הנמוכה לא יאמצו את התווית השלילית 
ן הוא חלק מהקשר  /ויבינו כי השיבוץ האישי שלהם,שהודבקה להם

.רחב בהרבה

? ה/באיזו הקבצה את

Gaelle:צילום Marcel, Unsplash

קדמה לשווין בחינוך ובחברה בישראל

,  ברוב חטיבות הביניים בישראל וגם בחלק מבתי הספר היסודיים
חלוקה זו אמורה לאפשר הוראה  .מופעלת שיטת החלוקה להקבצות

,  ולהעלות את רמת ההישגים הכללית, מותאמת לרמות השונות
?האמנם

כדי להתמודד באופן  , 60-עוד בשנות ה, במקור ההקבצות הופעלו
,  "טעוני טיפוח"אלו שנקראו אז , טוב יותר עם התלמידים החלשים

. אקונומיות המוחלשות-לשכבות הסוציו, והשתייכו כמו גם היום
הטענה היתה שעל מנת לצמצם את הפער הלימודי שצברו תלמידים 

בשיטות מתאימות ועם דגש על הקניית , יש ללמדם בנפרד, אלו
שיטת , י מחקרים בארץ ובעולם נראה כי בפועל"אולם עפ. היסודות 

ומהווה חלק מרכזי ,מגדילה פערים לימודיים וחברתייםההקבצות 
שמשפיע על , במערכת החינוך( חלוקה למסלולים)במנגנון ההסללה 
נמצא  . י המערכת/של בוגרותמעמדי-המקצועי-העתיד ההשכלתי

ה בחטיבת הביניים היא הגורם  /ה התלמיד/כי ההקבצה בה למד
מרבית  . המנבא החזק ביותר לשיבוצו במסלול לימודים בהמשך

או במגמות  , ים בבתי הספר המקצועיים/ים הלומדות/התלמידות
למדו בחטיבת הביניים בהקבצות  , המקצועיות בבתי הספר המקיפים

חשוב לציין שרובם הגדול של תלמידי ההקבצות הנמוכות  . הנמוכות
. ים לעמוד בדרישות מערכת החינוך/ים שמסוגלות/ם תלמידות/הן

אף הוכיחו שבהינתן התנאים ,  "קדמה"בהן בית ספר , מסגרות שונות
ים בפועל להישגים לימודיים  /ים אלו מגיעות/תלמידות, המתאימים

,  לימור טלרי "מעובד עפ. )לרבות תעודת בגרות מלאה, גבוהים
)ח"מט

ניתן , הציפה מחדש את הביקורת כנגד שיטת ההקבצותהקורונה
לפני שאתם רצים  ": "הגיע זמן חינוך"לקרוא על כך בכתבה מתוך 

".קראו את זה–לחלק להקבצות 

 |03-6727474 www.kedma-edu.org.il | info.kedma@gmail.com

https://unsplash.com/@gaellemarcel?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8057
https://www.edunow.org.il/article/4078
http://www.kedma-edu.org.il/
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האם היו אז  : ב או ביסודי"היזכרו בלימודים בחט: נפתח בשאלה
?הקבצות

גם שלעיתים ביסודי הן אינן נקראות הקבצות אבל מתקיימות  נציין
.למעשה תחת שמות אחרים

ים שלמדו בהקבצות  /ננחה את התלמידות: משימת כתיבה אישית
ים שלא  /ואת התלמידות, של המשימה' לענות בכתב על גרסה א

הגרסאות מצורפות 2. )'למדו בהקבצות לענות על גרסה ב
(.הראשון בסוף המערךכנספח

ובהתאם למאפייני הכיתה ולזמן  , לאחר הפעילות האישית
.נחליט אם לאפשר שיתוף בזוגות או בשלשות,שברשותנו

.הקבצות הורסות את נפש התלמיד: נצפה צפייה משותפת בסרטון

לפני הקרנת הסרטון נקדים ונאמר שהחלוקה להקבצות היא סוגיה  
אחד המרכזיים שבהם  , נשי חינוך ואקדמיה/שיש עליה ביקורת מצד א

ס קדמה בירושלים  "שהיה ממקימי בי, סבירסקיר שלמה "דהוא 
.ללא הקבצות וללא מיונים1994שפועל בהצלחה מאז הקמתו ב 

ן  /ים לשתף במחשבותיהם/בתום הצפייה בסרטון נבקש מהתלמידות
:בעזרת השאלות

?מה הרגשת•

?מה הפתיע אותך•

?מה למדת•

המנהל האקדמי של מרכז  , הוא סוציולוגר שלמה סבירסקי "ד
(.כלכלי לקידום שוויון וצדק חברתי-מכון מחקר חברתי)אדוה 

היה שותף להקמת  . בעבר הרצה באוניברסיטאות חיפה ותל אביב
מחברות  'מיזמים אקדמיים וחברתיים ובהם כתב העת האקדמי 

;  שהדגיש כתיבה עברית הנגישה לציבור הרחב', למחקר ולביקורת
המעודד הורים בשכונות ובעיירות פיתוח למעורבות  , .ה.ל.ארגון ה

שנועדו להעניק חינוך תיכון איכותי  , בתי הספר קדמה; בבתי הספר
. על בסיס קהילתי

ספרים רבים המציגים תפיסה חברתית  סבירסקי הוא המחבר של
.ביקורתית שמקדמת שוויון וצדק חברתי

מהלך השיעור

זה הורס  "(: ניתן לכתוב על הלוח)במשפט נצטט את סבירסקי
האם ואיך  : ונעורר על כך דיון" את הנשמות של הילדים

?ההקבצות הורסות את הנשמות של הילדים

חצי כיתה , נחלק את הכיתה לשניים: פעילות דיבייט בקבוצות
המטרה של  . הקבצות' נגד'וחצי כיתה תהיה , הקבצות' בעד'תהיה 

כל קבוצה היא להעלות כמה שיותר נימוקים לטובת עמדת  
(. ם האישית/גם אם אינה משקפת את עמדתן)הקבוצה 

תתי קבוצות שמייצגות כל אחת  3-כל קבוצה תתחלק בתוכה ל 
2תת קבוצה : למשל, (תתי קבוצות בכיתה6כ "סה)אחר " כובע"

ה עם הישגים נמוכים  /תטען לטובת ההקבצות בכובע של תלמיד
.תטען כנגד ההקבצות באותו כובע5ואילו תת קבוצה , ה/והוריו

הקבצות  | שוויון בחינוך -מערכי שיעור בנושא אי קדמה לשווין בחינוך ובחברה בישראל

 |03-6727474 www.kedma-edu.org.il | info.kedma@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=lOVZCVSV70c
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99
http://www.kedma-edu.org.il/
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נגד הקבצותבעד הקבצות

ת  /מצטיינה /תלמיד
ה/והוריו

4תת קבוצה 1תת קבוצה 

ה עם הישגים  /תלמיד
ה/נמוכים והוריו

5תת קבוצה 2תת קבוצה 

ים  /ים המלמדות/מורות
בהקבצות שונות 

6תת קבוצה 3תת קבוצה 

ותכתוב  , כל תת קבוצה תעלה נימוקים שתומכים בעמדתה: שלב א
(.מצורף נספח בסוף המערך)אותם בדף המיועד לכך 

.

את עמדתה ואת נימוקיה  , כל תת קבוצה תציג את עצמה: 'שלב ב
תת  , 4ומולה תת קבוצה 1תת קבוצה : במליאה לפי הסדר הבא

.6ומולה תת קבוצה 3תת קבוצה , 5ומולה תת קבוצה 2קבוצה 

ים ישתפו במליאה במחשבות וברגשות בעקבות  /התלמידות: 'שלב ג
ם מרגישות לגבי /מה הן? ם בנושא השתנתה/האם עמדתן. הדיבייט

?ים שיקרה בעתיד/מה היו רוצות? הנושא

(:חברותות)לימוד בקבוצות קטנות 
ים עם מקורות מחקריים ואחרים  /בחלק זה נפגיש את התלמידות

.המציגים מידע עדכני על שיטת ההקבצות
ר שלמה  "נתחיל בצפייה במליאה בסרטון נוסף מתוך ראיון עם ד

".זה המקור של ההקבצות: "סבירסקי

בתום הצפייה נחלק לכל קבוצה קטעי מידע מתוך מחקרים בנושא  
מצורפים כנספחים בסוף  –המקורות וציטוטים נבחרים מתוכם )

(.  המערך
ים  /ונבקש מהתלמידות, נבחר שאלות מתוך רשימת השאלות הבאה

.לדון בהן בקבוצות לנוכח המידע שנחשפו אליו
.של עמותת קדמה'מקלפת'השאלות לקוחות מקלפי 

.

(:מומלץ לבחור מבין השאלות הבאות)להלן השאלות 
סיפור של  'בשאלות מתייחסת ל' הסיפור'הסבירו שהמילה 

:שהכרנו אותו עד היוםכמו' ההקבצות
?ה להפסיד מהסיפור הזה/מי יכול•
?אילו קולות הסיפור משתיק•
?שבו מוצג הסיפור( פוליטי-החברתי)מהו ההקשר הרחב •
?מה מוצג כטבעי וכברור מאליו בסיפור•
איך ההתנסויות שלי בחיים משפיעות על הדרך שבה אני  •

?ה עליו/ה את הסיפור ומגיב/מבינ
?מי לא השתתף בכתיבת הסיפור והיה הגיוני שישתתף•
האם הסיפור הזה משמר או מחזק דעות קדומות וסטריאוטיפים  •

?או מאתגר אותם ומנסה לשנות אותם
:  ים את הסיפור הזה מלמטה/מה היה קורה אם היינו מספרות•

?הועלמו, הוסללו, יושבו, מנקודת המבט של מי שנוהלו
אם כל : מה יקרה אם נעשה היפוך תפקידים בסיפור למשל•

,  וייחשבו למצטיינים' ישובצו להקבצה א" החלשים"התלמידים 
?...יאמינו בהם ויקדמו אותם, יקבלו את המורים הכי טובים

האם וכיצד הקורונה משפיעה על  : ושאלה נוספת לדיון•
(כאןראו גם )? הסיפור של ההקבצות

קדמה לשווין בחינוך ובחברה בישראל

 |03-6727474 www.kedma-edu.org.il | info.kedma@gmail.com

הקבצות  | שוויון בחינוך -מערכי שיעור בנושא אי

https://www.youtube.com/watch?v=-SPziiUiz_A
http://4teachers.kedma-edu.org.il/mekalefet
about:blank
http://www.kedma-edu.org.il/
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: פעילות להרחבה
ים קטעי סרטונים  המספרים על בתי ספר שביטלו /נציג לתלמידות

ניתן לבחור אחד מהסרטונים או את  .את שיטת ההקבצות אצלם
.שניהם
":אלוני יצחק"ביטול ההקבצות בבית ספר על יסודי : 1סרטון 

16:20עד 1:50דקה 
4:29עד דקה  :  ביטול ההקבצות בבית ספר יסודי נווה חוף: 2סרטו ן 

:לגבי כל אחד מהסרטונים נשאל

?ם/מה הפתיע אתכן•

?ם/מה הכעיס אתכן•

?ם/מה מצא חן בעיניכן•

?אילו נימוקים עולים בסרטון  בעד ביטול ההקבצות•

?מהם הפתרונות שמוצעים במקום ההקבצות•

?מהם הקשיים ביישום המהלך של ביטול ההקבצות•

ים ללמוד בבית ספר  /ם מעדיפות/האם הייתן: לסיום נשאל גם•
?שיש בו הקבצות או בבית ספר שאין בו הקבצות ולמה

:סיכום השיעור
ונשאל האם  , ים את הפעולות שעשינו ביחידה/נזכיר לתלמידות

? ים/ם חשוב לדבר על נושא ההקבצות עם תלמידות/לדעתן 
נבקש שיאמרו או שיכתבו על דף רגש ושאלה שנשארו איתם בסוף  

ונסכם שהמטרה של השיעור הייתה לעורר חשיבה ביקורתית  , היחידה
לשאול שאלות וגם  , ים לרוב כמובן מאליו/על מה שאנחנו תופסות

.קצת לענות

הקבצות  | שוויון בחינוך -מערכי שיעור בנושא אי

אריק מנדלבאום/ חינוך דיפרנציאלי 
..

בתוכנית הלימודים

לא כולם צריכים לדעת הכל

במקומות שאין

שילמדו רק חילוק וחיסור

זה הרי יהיה לחם יומם

לחלק אותו בין כולם

לחסר מהמעט שיש

בזמן שכל השאר

יחברו

ויכפילו

:לקריאה נוספת בנושא

כשצורכי המערכת לאו דווקא תומכים בצורכי -הקבצות"➢
.25.4.2018, אסף צבן, הגיע זמן חינוך, "התלמידים

מחקר ענק . חטיבות הביניים היו אמורות לייצר אינטגרציה"➢
,  שירה קדרי עובדיה, הארץ, "מראה כי הן מנציחות פערים

17.11.2021.
של חינוך סוציאל  חזון: בלי הפרדות ובלי הקבצות"➢

.22.7.2016, גרטלגיל , שיחה מקומית, "דמוקרטי

קדמה לשווין בחינוך ובחברה בישראל
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https://www.edunow.org.il/article/3517
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium.HIGHLIGHT-MAGAZINE-1.10371290
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היו       שלאלמי ' גרסה ב–משימת כתיבה אישית 
בהקבצות

?  ת או שמעתי על שיטת ההקבצות/מה אני יודע

________________________________________________

________________________________________________

?  ת על כך/מה אני חושב

________________________________________________

________________________________________________

?מדוע? ס שלי"האם הייתי רוצה או לא שיהיו הקבצות בביה

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

הקבצות  | שוויון בחינוך -מערכי שיעור בנושא אי

למי שהיו  ' גרסה א–משימת כתיבה אישית 
בהקבצות

? ______________באיזו כיתה התחילה החלוקה להקבצות

? _____________________________באילו הקבצות היית

?  מה הרגשת ומה חשבת על השיבוץ שלך להקבצה

_____________________________________________

_____________________________________________

?  שלך ומה חשבת על כךות/איפה שובצו החברים

_____________________________________________

_____________________________________________

האם ואיך השפיע לדעתך השיבוץ שלך בעבר על השיבוץ 
?  למגמות בהמשך

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

:נספחים

קדמה לשווין בחינוך ובחברה בישראל
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הקבצות  | שוויון בחינוך -מערכי שיעור בנושא אי

בעד הקבצות –עמדת הקבוצה 
ה עם ציונים נמוכים    /תלמיד:2' תת קבוצה מס

ה/והוריו

:ים בקבוצה/שמות התלמידות

:ה וההורים בעד הקבצות/נימוקים של התלמיד

.1_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

2    ._____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________        

3    ._____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________        

4    ._____________________________________________

_____________________________________________

בעד הקבצות –עמדת הקבוצה 
ה/ת והוריו/מצטיינה /תלמיד:1' תת קבוצה מס

:ים בקבוצה/שמות התלמידות

:ה וההורים בעד הקבצות/נימוקים של התלמיד

.1_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

2    ._____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________        

3    ._____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________        

4    ._____________________________________________

_____________________________________________

קדמה לשווין בחינוך ובחברה בישראל
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הקבצות  | שוויון בחינוך -מערכי שיעור בנושא אי

נגד הקבצות  –עמדת הקבוצה 
ה/ת והוריו/ה מצטיין/תלמיד:4' תת קבוצה מס

:ים בקבוצה/שמות התלמידות

:ה וההורים נגד הקבצות/נימוקים של התלמיד

.1_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

2    ._____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________        

3    ._____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________        

4    ._____________________________________________

_____________________________________________

בעד הקבצות –עמדת הקבוצה 
ים  /ים המלמדות/מורות:3' תת קבוצה מס

בהקבצות השונות

:ים בקבוצה/שמות התלמידות

:נימוקים של המורות בעד הקבצות

.1_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

2    ._____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________        

3    ._____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________        

4    ._____________________________________________

_____________________________________________

קדמה לשווין בחינוך ובחברה בישראל
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הקבצות  | שוויון בחינוך -מערכי שיעור בנושא אי

נגד הקבצות  –עמדת הקבוצה 
ים  /ים המלמדות/מורות:6' תת קבוצה מס

בהקבצות השונות  

:ים בקבוצה/שמות התלמידות

:ים נגד הקבצות/נימוקים של המורות

.1_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

2    ._____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________        

3    ._____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________        

4    ._____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________        

בעד הקבצות –עמדת הקבוצה 
ה עם ציונים נמוכים  /תלמיד:5' תת קבוצה מס

ה/והוריו

:ים בקבוצה/שמות התלמידות

:ה וההורים נגד הקבצות/נימוקים של התלמיד

.1_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

2    ._____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________        

3    ._____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________        

4    ._____________________________________________

_____________________________________________

קדמה לשווין בחינוך ובחברה בישראל

 |03-6727474 www.kedma-edu.org.il | info.kedma@gmail.com
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הקבצות  | שוויון בחינוך -מערכי שיעור בנושא אי

(ת"פנינה כץ מכון מופ)macamסיכום מאמר בפורטל ( 2018)סמליתאלימות–יכולת פיעלתלמידיםהקבצות

:ציטוטים נבחרים

לנטילת , בוטאו ציפיות ליותר חשיבה עצמאית, למשל. הציפיות של המורים מהתלמידים בקבוצות החזקות היו גבוהות-בקבוצות החזקות "
הציפיות של המורים סביב מוכנות ללמידה של תלמידים –בקבוצות החלשות . 2; ללמידה בקצב מהיר יותר, אחריות על העבודות הכתובות

,  מתן יותר הזדמנויות לחזרות על מידע, שימוש רב יתר בפעילויות מובנות, למשל. בלטה במיוחד בהתייחסותם לתלמידי הקבוצות החלשות
".העדפת פעילויות פרקטיות באופיין

עבודה בקבוצות  . וניהול הכיתה בגישת ההקבצות קל יותר, מורים מבוגרים ומנוסים בטאו אמונה שהוראה בקבוצות חלשות מאתגרת יותר"
נדרש זמן רב יותר למישמוע . בעוד שתלמידים בקבוצות חזקות זהירים יותר במילוי חוקים, מתחת לבינוני מציבה יותר קשיים מאשר באחרות

".תלמידים בקבוצות חלשות

למידה בקבוצות אלה מובילה להרמת ידיים של  , יכולת-הקבצות יוצרות סטיגמות והנפגעים העיקריים הם התלמידים בקבוצות מעוטות"
".הרצון ללכת לבית הספר מושפע מהמיון לקבוצת היכולת ועוד, עוד ציינו שחברויות בין תלמידים נפגעות ממיון להקבצות. תלמידים

:קטעי מקורות

קדמה לשווין בחינוך ובחברה בישראל
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(ליפשטטר חגית גליקמן ונורית "ד)משרד החינוך, ה"ראמ( 2013), ב"בחטלימודבקבוצותהוראה

:ציטוטים נבחרים

".כך ציוני התלמידים גבוהים יותר וזאת בכל המאפיינים והנושאים שנבדקו, ככל שקבוצת הלימוד גבוהה יותר, כצפוי, מן הדוח עולה כי"

כך שיעור  , כלכלי גבוה יותר-ככל שהרקע החברתי. כלכלי נמצא כי קיים קשר בין רקע התלמיד והקבוצה בה הוא לומד-ביחס לרקע חברתי"
נמצא קשר בין הרקע החברתי הכלכלי של התלמיד  , גם בכל קבוצת לימוד בנפרד, יתרה מכך. גבוה יותר, הלומדים בקבוצות הלימוד המתקדמות

".כלכלי גבוה הישגים גבוהים יותר-לתלמידים בעלי רקע חברתי-ובין הישגיו 

כך התלמידים מייחסים חשיבות גדולה , בבחינת עמדות התלמידים כלפי לימוד מקצוע המתמטיקה עולה כי ככל שקבוצת הלימוד גבוהה יותר"
.נהנים מהמקצוע ומרגישים שמצליחים בו יותר, יותר ללימוד המתמטיקה

וקבוצת המיצוי נמצא שיעור גבוה  ' עיון במאפייני המורים מעלה כי בקבוצת ההצטיינות נמצא שיעור נמוך יחסית של מורים צעירים ואילו בהקבצה ג
הרוב המכריע של המורים המלמדים בקבוצת ההצטיינות הינם מורים בעלי התמחות במתמטיקה ואילו בקבוצות הלימוד ; יחסית של מורים צעירים

".הנמוכות כשליש מן המורים לא התמחו במתמטיקה

ביחס  . מן הממצאים עולה כי ככל שקבוצת הלימוד גבוהה יותר כך נלמדו תחומים רבים יותר מתוכנית הלימודים ברמת העמקה גבוהה יותר"
הפעולות אותן מבצע המורה וסוגי השאלות אותן שואל המורה במבחנים לא נמצאו הבדלים בדיווחי המורים ביחס , ההוראה בכיתהלפרטיקות

ככל שקבוצת הלימוד גבוהה יותר  , בכל הקשור לפעולות מתקדמות, לעומת זאת. לפעולות בסיסיות ושאלות מבחן בסיסיות בקבוצות לימוד שונות
".כך המורים מדווחים שהם מבצעים במהלך השיעור פעולות מתקדמות יותר ושואלים במבחן שאלות מתקדמות יותר

עוד עולה כי קיים  . בממוצע ציוני התלמידים הלומדים אצל מורה בעל תואר אקדמי גבוהים מממוצע הציונים אשר אינם לומדים אצל מורה כזה"
ככל שתדירות הפעולות המתקדמות גבוהה כך הישגי  –קשר בין הישגי התלמידים לתדירות השימוש בפעולות מתקדמות במהלך השיעור 

".התלמידים גבוהים יותר

הקבצות  | שוויון בחינוך -מערכי שיעור בנושא אי קדמה לשווין בחינוך ובחברה בישראל
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(ר דפנה הדר פקר"ד)האקדמיה הלאומית למדעים , יוזמה( 2013), בלימודיםהישגיםלביןחברתי-רגשימצבביןהקשר

:ציטוטים נבחרים

נמצא כי לתלמידים בהקבצות  14-12תלמידים בגילי 1611במחקר אורך שבו נבדקו הקשרים בין תפישה עצמית אקדמית להישגים בקרב "
 & Hallam, 2009" )באנגלית ובמדעים מאשר לתלמידים בהקבצה נמוכה, תפישה עצמית אקדמית טובה יותר במתמטיקההיתהגבוהות 
Ireson.)

ספרית כמו גם התפישה העצמית האקדמית של  -הממצאים מהספרות מראים כי למידה בהקבצות היא רווחית עבור הרווחה הנפשית הבית"
Belfi" )ספרית של תלמידים חלשים-אך פוגעת ברווחה הנפשית הבית, תלמידים חזקים et al2012 . )

-נשירה מבית, ציונים נמוכים, דכאוניותנמצא כי תלמידים עם רמות נמוכות של רווחה נפשית ותפישה עצמית אקדמית נמצאים בסיכון לתגובות "
2005Houtte". )הספר ועבריינות Van )

מפני שההוראה  , אף נטען כי דרך זו עלולה לגרום להגדלת הפער בהישגים, מעבר להשלכות הרגשיות והחברתיות שיש לחלוקה להקבצות"
  (Schumm, & Vaughn,שמקבלים תלמידים בקבוצות יכולת נמוכות יותר אינה שווה להוראה שמקבלים התלמידים בקבוצות יכולת גבוהות

Moody1997 .)תלמידי ההקבצות הנמוכות לומדים כמות חומר מועטה יותר ובקצב איטי יותר באופן משמעותי מתלמידי ההקבצות הגבוהות  ."

על אף המטרה הראשונית של ההקבצות להעלות את רמת ההישגים של הלמידים נמצא כי ככל שבתי ספר מרבים לקבץ תלמידים בקבוצות  "
וככל שבתי ספר מרבים להעביר לבתי ספר אחרים תלמידים בעלי הישגים נמוכים או בעלי בעיות התנהגותיות או ליקויי  , איכות במקצועות השונים

,  המשוויםהבין־לאומייםבכמה מן הארצות הניצבות בראש טבלת ההישגים במבחנים , ואכן. כך יורדת רמת ההישגים של המערכת כולה, למידה
(.  2010OECD)לא נהוג לחלק את התלמידים להקבצות , ובראשן פינלנד ויפן

הקבצות  | שוויון בחינוך -מערכי שיעור בנושא אי קדמה לשווין בחינוך ובחברה בישראל
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תעודת הבגרות  | שוויון בחינוך -מערכי שיעור בנושא אי

?  מה המשמעות של תעודת הבגרות
נקודת מבט ביקורתית

,  שאלות המערערות על נחיצותן של בחינות הבגרות, מעוררת שאלות רבות" כטבע הדברים"מציאות שנתפסת לעיתים , קיומן של בחינות הבגרות
ולחשוב על המשמעויות , ים לשאול שאלות ביקורתיות על תעודת הבגרות ובחינות הבגרות/ביחידה זו נעודד את התלמידות. על ערכן ועל מטרותיהן

.וההשלכות שלהן בהקשר של פערים ואי שוויון בחינוך

ולכן שיעור  , בעבר הייתה ההשכלה התיכונית העיונית סלקטיבית למדי. מבחני הבגרות הנהוגים נועדו לשמש קריטריון קבלה להשכלה הגבוהה
אולם בעקבות התרחבות מהירה של החינוך התיכוני במחצית השנייה של המאה העשרים עלה במהירות. הנבחנים בבחינות אלו היה נמוך יחסית

על פי נתונים של הלשכה  . וכיום יש ציפייה חברתית מכל בוגרי שלב זה להיבחן בהן, שיעור הנבחנים בבחינות הסיום של בית הספר התיכון
אחוזים מתלמידי שכבה זו עומדים בכל  60ומעט יותר מ־, ב ניגשים כיום לבחינות הבגרות"אחוזים מתלמידי י85המרכזית לסטטיסטיקה  כ־

.נתוני בחינות הבגרות מגלים גם פערים גדולים בין קבוצות אוכלוסייה שונות. הדרישות וזכאים לתעודת הבגרות

אחוזים בקרב  36שיעור הניגשים לבחינות הבגרות עומד על , כך לדוגמה
אחוזים בקרב תלמידים  96ועל ,תלמידים המתגוררים ביישובים העניים

גם את  חשוב להדגיש כאן . המתגוררים ביישובים העשירים ביותר
לבין תעודת בגרות המאפשרת רישום  " ההבחנה בין תעודה רגילה

האוניברסיטאות בישראל דורשות כתנאי סף ציון עובר . לאוניברסיטאות
כאשר  . ולפחות מקצוע מוגבר אחד, יחידות או יותר4באנגלית ברמה של 

" האוניברסיטאית"בוחנים את אי השוויון החברתי על פי תעודת הבגרות 
בישראל ובעולם  . הפערים בין קבוצות אוכלוסייה נוטים להיות רחבים יותר

מתנהל ויכוח מתמשך על נחיצותן של בחינות סיום לבית הספר התיכון ועל 
כן חוזרת ונשאלת השאלה אם הן תורמות  . השפעתן על הלימודים בשלב זה

.לצמצום פערים השכלתיים או דווקא משמרות אותם
(2019, מרכז טאוב, ממחקר למדיניות: אי שוויון בחינוך)

Joshua Hoehne ,Unsplash :  צילום
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עד דקה  2פרק 3עונה " קופה ראשית": מתוךנפתח בצפייה בקטע 
2:12

קופאית  , מנהלת הסופר מעניקה לאסתישטיינבוךבקטע שירה 
.תכנית להשלמת בגרויות: מתנה, ממוצא אתיופי

: נעורר דיון סביב השאלות

?מדוע זה מצחיק אותנו•

?אילו סטריאוטיפים עולים בקטע•

?האם ומדוע זאת גזענות•

?מה המשמעות של תעודת הבגרות כפי שעולה מהקטע•

הכלי  )' תעודת בגרות'סביב המושג ' ניעור מוחות': כתיבה אישית
(.והסבר על השימוש בו מצורפים בנספח ליחידה' ניעור מוחות'

: ים להתייחס בכתיבה בשלב ראשון רק לשאלות/נבקש מהתלמידות

?איזה רגשות יש לי ביחס למושג
?לקהילה ולעדה שלי? למשפחה שלי? איך המושג קשור לחיים שלי

.מי שירצו בכך יוכלו לשתף במליאה

ים  /ונבקש מהתלמידות.... תעודת הבגרות היא: נכתוב על הלוח
. לחשוב דקה ואז להציע השלמות שונות למשפט

: נצפה בשני סרטונים קצרים ברצף
תעודת בגרות כאמצעי סינון
?תעודת הבגרות היא פאסה

.ר  שלמה סבירסקי"לפני הקרנת הסרטונים נציג את ד

המנהל האקדמי של מרכז  , הוא סוציולוגר שלמה סבירסקי "ד
בעבר  ( .כלכלי לקידום שוויון וצדק חברתי-מכון מחקר חברתי. )אדוה

היה שותף להקמת מיזמים  . הרצה באוניברסיטאות חיפה ותל אביב
אקדמיים וחברתיים ובהם כתב העת האקדמי מחברות למחקר  

ארגון  ; שהדגיש כתיבה עברית הנגישה לציבור הרחב, ולביקורת
המעודד הורים בשכונות ובעיירות פיתוח למעורבות בבתי  , .ה.ל.ה

שנועדו להעניק חינוך תיכון איכותי על , בתי הספר קדמה; הספר
הוא המחבר של  ספרים רבים המציגים תפיסה  . בסיס קהילתי

.חברתית ביקורתית שמקדמת שוויון וצדק חברתי

, עם כמה משפטים מתוך הסרטוניםנכתוב על הלוח או נקרין שקף
האם  -ם לגבי כל משפט /ים לדעתן/ונשאל את התלמידות

?ומדוע? ים או לא/מסכימות

תעודת הבגרות היא אמצעי הסינון הגדול ביותר של הממסד  "1.
"הישראלי

"בעולם נורמאלי אין צורך בתעודת בגרות"2.

"תעודת הבגרות היא מכשול"3.

תעודת הבגרות  | שוויון בחינוך -מערכי שיעור בנושא אי קדמה לשווין בחינוך ובחברה בישראל
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(:  מצורף כנספח)את מאמר הדעה ים/נציג בפני התלמידות
דה  , אברהם פרנק), תעודת הבגרות מחריפה את הפערים בחברה

(.2017, מרקר
ים יקראו את המאמר בזוגות ויסכמו בפסקה את עמדת  /התלמידות

ים עם טענת  /ם מסכימות/בשלב הבא נשאל האם הן. הכותב
?ומדוע? ת או לא/הכותב

?  שתעודת הבגרות מצמצמת את הפערים בחברה: ת ההיפך/מי חושב
?מדוע

1

:ונערוך דיון במליאה סביב השאלות'ניעור מוחות'נחזור לכלי 
אפשרות )?פוליטי-תעודת בגרות מייצג בהקשר החברתי'מה המושג 

,  סינון וסף כניסה ללימודים גבוהים? מעמדית-למוביליות חברתית
(צמצום פערים למול החרפת הפערים 

ים מהפריפריה  /תלמידות)?אילו קולות המושג משתיק ומדיר
ים לקבל תעודת בגרות בשל היעדר אמצעים  /החברתית שמתקשות

(.והון תרבותי

ולבחור  , להרחבת הפעילות נוכל גם לחלק את הכיתה לקבוצות
כאשר  , שישמשו לדיון בקבוצות'מקלפת'מספר שאלות מתוך הכלי 

'תעודת הבגרות'שאליו נתייחס בשאלות הוא " הסיפור"
:דוגמאות לשאלות

?מה מוצג כטבעי וכברור מאליו בסיפור•

?ה להפסיד מהסיפור/מי יכול•

?  ה להרוויח ממנו/מי יכול•

האם הסיפור משמר או מחזק דעות קדומות וסטריאוטיפים או  •
?מאתגר אותם ומנסה לשנות אותם

קדמה לשווין בחינוך ובחברה בישראל
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למשל  )? מה יקרה אם נעשה היפוך
אם נוותר על תעודת הבגרות  

ונאפשר לכל מי שרוצה להמשיך  
(.ללמוד באוניברסיטה

האם ואיך הקורונה השפיעה על :שאלה נוספת להעמקת הדיון
ם /אילו השלכות יש לכך לדעתכן? בחינות הבגרות ותעודת הבגרות

(.של הבחינות ושל התעודה)? על עתידן
.

תעודת  'איך ייראה המושג : נסיים בפעילות בקבוצות סביב השאלה
ים יתבקשו ליצור תוצרים מסוגים שונים  /התלמידות? בעתיד' בגרות

ספוקן וורד ועוד שיתאר את  , סרטון, תמונה, ציור: ם/לפי רצונן
.תעודת הבגרות בעתיד

הסבר על הכלי–ניעור מוחות 
אפשרות אחרת היא  . אפשר להגדיר מושג במשפט או שניים

את כל מה שמתקשר  , לאסוף את כל הידע שיש לנו לגבי המושג
.וליצור ידע חדש על המושג, לנו אליו

שעון  "ניעור מוחות הוא כלי שיצרנו בקדמה ומבוסס על 
.ד כספי.מ' שפיתח פרופ" המושג

הוא , שיטתית-שעון המושג הוא כלי לפיתוח חשיבה יצירתית
מאפשר לגשת למושג או לנושא מכיוון אחר  לעסוק בו מהיבטים 

.מגוונים ורחבים שהם מעבר להגדרות המקובלות
,  זהו כלי שמזמן חשיבה מובנית לצד חשיבה פתוחה ואסוציאטיבית

,  להשתעשע, הוא מאפשר לחשוב ביחד ולייצר ידע משותף
.ולהשתחרר  מתחושה של תקיעות

אנחנו בקדמה ערכנו התאמות ויצרנו למעשה את הכלי ניעור  
אבל מתייחס להיבטים , מוחות שנשען על שעון המושג של כספי

שהיו חשובים בעיננו עבור מורות ומורים שמבקשים לבחון מושגים  
.בצורה ביקורתית

היא לכתוב את שם המושג במרכז  ות/ההנחיה לתלמידים
ואז לעבור על הקטגוריות  ', תעודת בגרות'במקרה זה המושג הוא )

לבחון באופן אינטואיטיבי מה עולה להם ולרשום  , השונות מסביבו
אפשר לדלג עליה , אם נתקעים בקטגוריה מסוימת. בדף המצורף

אין צורך לחפש תשובות או לחתור לתשובה  . ולחזור לאחר מכן
שאלות  , ועל איסוף של ידע, הכלי מתבסס על ביטוי אישי, נכונה

.  ורעיונות

קדמה לשווין בחינוך ובחברה בישראל
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תעודת הבגרות מחריפה את הפערים בחברה
תעסוקה והשכלה, ביטחון, בריאות: קבוצות מיעוט חלשות מתאפיינות בהשלכות שליליות בכל תחומי החיים

2017בינואר 22, אברהם פרנק
.בקישור זה The Marker פורסם לראשונה באתר

פורסם לראשונה באתר  , על בסיס מדידת התלמידים; מבית הספר היסודי הם נמדדים זה מול זה ומושווים זה לזה. הילדים שלנו נבחנים ללא הרף
הרוטינה הזאת לא העלתה עד עכשיו את השאלה  . ולבסוף נמדדות הרשויות המקומיות זו מול זו; ונכנסים לתחרות ביניהםבתי הספרמושווים

.איך משפיעות השוואות אלה על פערים חינוכיים: המתבקשת
תעודת הבגרות היא מדד  ; בחינות הבגרות הן קרש קפיצה לשוויון הזדמנויות"—יש טענה כי הבחינות השוות נותנות לאוכלוסייה המוחלשת הזדמנות 

הטענה כי בחינות ותעודת הבגרות הן בעלות השפעה חיובית על . הם אומרים, "אובייקטיבי המאפשר מוביליות חברתית וקבלה ללימודים גבוהים
.למצב הסוציו־אקונומי( הבגרות)בבחינת היחס בין הבחינות הסטנדרטיות —אבל יש דרך נוספת להתבונן על כך , צמצום פערים חברתיים לא נבדקה

. אבל יש חומר רב על השפעת הפערים הסוציו־אקונומיים על הישגים במבחנים סטנדרטיים, השפעת הבגרות על הפעריםאין אמנם חומר מחקרי על
למאפייני הסביבה הביתית  , ח"לפי הדו". עוני והישגים לימודיים במערכת החינוך"ח בשם "הוציא מרכז המחקר והמידע של הכנסת דו2009בנובמבר 

הדבר בא לביטוי  . יש חלק משמעותי בשעתוק הפערים בחינוך ובהיעדר היכולת לחלץ את ילדי משפחות המצוקה מנחיתות בהישגיהם הלימודיים
.ובעמידה בדרישות הסף של האוניברסיטאות, בשיעור הזכאים לבגרות, בשיעור הנבחנים

.

הזדמנויות חברתיות  , מכיוון שהם קובעים גישה למשאבים, טוען גם הוא שאזורי מגורים מהווים הקשר חברתי משמעותי לילדים2015–מחקר מ
השפעת ההשוואה בין  , היעדר מודלים לחיקוי, אזור המגורים משפיע על חשיפה לפשע ולאלימות. ואינטראקציות בעלות השפעה על התפתחותם

אזור  . תעסוקה והשכלה, ביטחון, בריאות: קבוצות מיעוט חלשות מתאפיינות בהשלכות שליליות בתחומי החיים. קבוצות ומיעוט שירותים ציבוריים
.אלימות וקשיים משפחתיים, סמים, חשיפה גבוהה יותר לאלכוהול, הנחשב חלש מתבטא ברמת הכנסה נמוכה

השפעת מקום המגורים עשויה להתבטא במשאביו ובתרבותו של בית . תהליכי חינוך בבתי ספר נוטים להיות בבואה של השכונה שבה הם ממוקמים
.  מקום המגורים משפיע על אי־שוויון בין בתי הספר ובהישגי תלמידיהם. במעורבות הורים ועוד, במוטיבציה של התלמידים, בתהליכי למידה, הספר

ויש פחות אבחונים פסיכולוגיים לצורך קבלת התאמות  ; חסרים משאבים משפחתיים לשיעורים פרטיים; איכות המורים נמוכה יותר באזורים חלשים
.מכל קבוצות המוצא האחרות בחברה היהודית3–2.5קובע שהסיכויים של מזרחים להשיג השכלה אקדמית נמוכים פי 2015–מחקר נוסף מ. לבחינות
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אינה יכולה לסייע בסגירת פערים  —של תלמידים המגיעים מאזורי מגורים שונים או מתרבות אחרת , כלומר—השוואה שווה של הבלתי־שווים 
המשתלט על הלמידה בחטיבה  , בחינות הבגרות הן עיסוק מקיף. אלא אם כן היא נעשית ברמה בסיסית ומשולבת בהקלות ביורוקרטיות, חינוכיים

צריכה לעבור מן העולם כדי שנוכל לצמצם , תעודת הבגרות שהיא תוצאתם של הלימודים בחטיבה העליונה ושל בחינות הבגרות(. ב"י־י)העליונה 
.פערים

השקעה רבה  . כשגם אוריינות מתמטית מצטרפת אליהן, שהן כלי למידה חיוניים בכל תחום, די אם נקיים מדידה שווה של העברית והאנגלית
כל השאר צריך להיות עיסוק לימודי רלוונטי לכל  . גם המוחלשת, בשלושת המקצועות האלה לצורך בחינה ארצית היא בהישג ידה של כל האוכלוסייה

—הבה ניפרד לשלום מהשיטה הבגרותית . המתייחסות לתכנים משותפים הכרחיים, בכפוף להנחיות כלליות של המדינה, אזור וקהילה, מגזר
.לטובת עידן חדש

מנהל תיכון לשעבר ומרצה באוניברסיטאות בן־גוריון ותל אביב, הכותב הוא בעל תואר שלישי במינהל החינוך
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פישרגיורא / אנופלס 

"אחרי זה"מתוך הספר )

(בהוצאת עם עובד
.

ֶׁהָיִיִתי ב ְּכִת ָה א׳ כ ְּש 

סִפ ְָּרה הַמ וָֹרה

עַל יִב ו ש  הַחו לָה

 ֹ ְּמו ֶׁאֶׁת ש  -ש 

ְּ אָמְָּרה -כ ָך

וַד ַאי

ְּכ ֹר לֹא ת ַצְּלִיחו  לִז

ו ש   ֶׁהַי ַת  לַמְּרוֹת ש 

ֶׁעֱלַם מֵהָאָרֶׁץ נ

ג ִיש   ְּ ו מַרְּ ִיך אֲנִי מַמְּש 

ב ְּעֳרְּפ ִיאֶׁת עֲִקיצָתוֹ 

ֶׁה .הַק ָש 

ְִּריַריהַכ ֹחַ אֶׁת  ֶׁנ ִטְּעַן ב ִש    ש 

ֶׁאוֹמְִּרים לִי ב ְּכָל פ ַעַם ש 

ֶׁו ַד ָאַי .לֹא אַצְּלִיחַ ש 

:לקריאה נוספת בנושא
 .מתוך אתר ערוץ כאן, על הקשר שבין הזכאות לבגרות ובין גובה המיסים שלנואמסטרדמסקיסרטון קצר של שאול + נתוני הזכאות לבגרות ➢
. נגה דגן בוזגלו מסבירה על אי שוויון במערכת החינוך:סרטון הטלוויזיה החברתית ➢
:  בעקבות פרסום המחקר, עם גל גבאי" עושים סדר"ד נוגה דגן בוזגלו ממרכז אדוה בראיון בתוכנית "ועוסבירסקיר שלמה "ד:סרטון מרכז אדוה➢

29.8.16". בני הנוער שאינם זכאים לתעודת בגרות? איפה החצי השני"
.  הילדים שאמרו עליהם שהם לא מוצלחים ושלא ייצא מהם שום דבר–כאן מכירים :סרטון➢

הרריאביטל \( 1)השיעור 

"מחילת הארנב"מתוך הספר )

(בהוצאת פרדס
.

ְֵּדי לָע וף ְּך  תְּנָאִים  כ צִָרי

ֹוראָמְָּרה לִי  .ה ַצִפ

נִסִית לְּהַמְִּריא

,ֹלא  פעַם

,מֵעַל הָאֲָדמָה ה ַבֹוצִית

—מֵעַל הָעֲנָנִים ה ַשְּחִֹרים 

ְּא .לַשָו

ְּנָפַיִם ֶׁיֵש לָך  כ ֹלא מַס פִיק ש 

ְֹּך אִם אֵינֵך יֹוַדעַת לַהֲפ

.אֶׁת ה ַפַחַד לְּר וחַ 
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מערכת החינוך הערבית במדינת ישראל
השיח סביב החינוך בחברה הערבית בישראל עוסק , בדרך כלל. מערך זה עוסק בחינוך בחברה הערבית והוא מוצע לכבוד יום החינוך הבינלאומי

שוויון שמשרד החינוך מודה בפה  -זהו היבט חשוב של אי. שוויון בהקצאת משאבים בין בתי ספר יהודיים לבתי ספר ערביים-בפערים התקציביים ובאי
, דה מרקר, מירב ארלוזורוב, " שקלמיליון700על ומתקמצן, הערבייםהתיכוניםאתהפקירהחינוךמשרד", לדוגמאראו . )מלא שקיים במדינה

13.10.2021.)
הטענה הרווחת היא כי בבתי הספר הערביים  .שוויון והוא שאלת החינוך לזהות-מערך השיעור הנוכחי מבקש להתמקד בהיבט אחר של אי

"באלימותהמאבקלצורךהנדרשוהשינויהערביהחינוך". )במדינת ישראל אין עיסוק בזהות פלסטינית וכי העיסוק בזהות ערבית הוא מוגבל מאוד
השוויון שקיים בין בתי ספר יהודיים  -השיעור נועד לעורר חשיבה ודיון בחשיבות החינוך לזהות בבתי ספר ובאי(. 24.10.2019, הארץ, מאת שרף חסאן

.  לבתי ספר ערביים במדינת ישראל בהיבט זה

עצמילאישושתרגיל:לפתיחההצעה

שלהנכונות.בישראלהערביתלחברההיהודיתהחברהביןשוויון-לאישנוגעותסוגיותים/היהודיותים/התלמידותבפנימציגל"הנהמערך
במרכיביםים/נזכרותם/הןכאשרעולהאלוסוגיותעםולהתמודדשוויון-באילהכיר(היהודיתהקבוצה,הזהבמקרה)"חזקה"מקבוצהים/תלמידות

כאןמוצע.העצמיהאישושתיאוריית:בויקיפדיהזותיאוריהעלעוד)"עצמיאישוש"שמכונהתהליךזהו.ם/עצמןם/שלהןבזהותחיובייםמשמעותיים
.השיעורשלהראשוןבחלקואוהשיעורלפנילקיימושניתןעצמיאישושתרגיל

(דקות5-10)עצמיאישושתרגיל

:שאלותלשתיתשובותלכתובים/מהתלמידותנבקש

?ת/ישראלי-ה/יהודיבלהיותחיובייםערכיםשלושהמהם1.

?הללומהערכיםאחדלפינהגתיהאחרונהבפעםמתי2.

במהלךשוויון-באיהמכירותהחיוביותהתגובותאתלחזקעשוי,הללוהתשובותשתישלהכתיבהעצםאך,השאלותשתיעלקצרדיוןלקייםניתן
.השיעור
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(דקות30)הדומה והשונה בין מערכות החינוך : חלק ראשון
.

(דקות5)כתיבה 
ם דומים /ים לכתוב שלושה דברים שלדעתן/נבקש מהתלמידות

ים ובין בית  /ם לומדות/ושלושה דברים שונים בין בית הספר שבו הן
.ספר ערבי במדינת ישראל

.

לעולם לא אשכח את הסטירה הראשונה  ":קריאת הכתבה
ועבודה בקבוצות קטנות , 21.11.2016, "מעריב לנוער"ב, "שקיבלתי

(דקות10)

(.  ים/תלמידות4עד )נחלק את הכיתה לקבוצות קטנות 
:ויענו בכתב על השאלות הבאות, ים יקראו את הכתבה/התלמידות

?  האם היו דברים מפתיעים בכתבה1.

? האם היה דמיון בין מה שקראת עכשיו לבין מה שכתבת קודם2.
.

(דקות15)דיון בכיתה 
.ננהל דיון בכיתה סביב השאלות שעליהן ענו התלמידות בקבוצות

:  דגשים להנחיית הדיון

מטרת הדיון היא לשקף שישנם דברים דומים ומשותפים  -
ים מעצם היותם /ים וערביות/ים יהודיות/לתלמידות

קיימים גם דברים , מצד שני. בנות אדם/ים  ובני/תלמידות
שונים שנובעים הן מהתרבויות השונות והן מהמצב השונה של  

. בתי הספר היהודים והערביים במדינת ישראל

הדברים המפתיעים העולים מהכתבה יכולים לשבור חלק  -
ים  /ם לגבי ערביות/ים יהודיות/מהסטריאוטיפים שיש לתלמידות

ן /מה חשבתם: "שאלה שיכולה לעורר שיח שכזה היא. בכלל
"?ן לאחריה/ומה חשבתם? לפני קריאת הכתבה

ים  /ים יהודיות/כדי להעמיק בשאלת השוני בין תלמידות-
ים אפשר לנהל דיון סביב הסיבות האפשריות לשוני /לערביות

,  פערים בתקציבים שניתנים מהמדינה, פערי תרבות, למשל)
(  הערבית ליהודית ועודהאוכלוסיהחברתיים בין -פערים כלכלים

לא כל הדברים שהתלמידות כתבו בחלק הראשון של הפעילות  -
אפשר להתייחס גם לנקודות אלו . מופיעים בכתבה( דמיון ושוני)

.  במהלך הדיון
ים  /ים שמציגות/ים הערביות/בכתבה קיים פער בין המורות-

ים  /ים הערביות/לבין התלמידות, שוויון-לאיסוגיות שקשורות 
בין תלמידים יהודים  לדמיוןים סוגיות שקשורות יותר /שמעלות
ניתן להצביע על כך ולשאול את התלמידים מדוע  . לערבים

אחת הסיבות לפער יכולה להיות . לדעתם קיים פער זה
.  ים/ים הערביות/המודעות הפוליטית של המורות

.

:נסכם את הדיון במליאה
ים  /ים ערביות/ים ומורות/קיבלנו הצצה לחיים של תלמידות

. חלק מהדברים הפתיעו אותנו וחלק לא. במדינת ישראל
ים לבין /ים יהודיות/קיימים דברים שדומים בין תלמידות

. ים ויש גם נקודות שוני/ים ערביות/תלמידות

קדמה לשווין בחינוך ובחברה בישראל
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(דקות15)שעותמערכת:שניחלק

נספח)ערביספרבביתא"יכיתהשלשעותבמערכתנסתכלזהבחלק
בחלקכמו.בכיתהים/התלמידותשלהשעותלמערכתונשווה,('א

המקצועותכלכמעט)רבדמיוןקיים.ושונידמיוןישכאןגם,הקודם
ים/הערביותים/שהתלמידותבכךמסויםושוני(זהיםהםהנלמדים

תולדותעלים/לומדותגםן/והםערביתוגםעבריתגםים/לומדות
.האסלאם

:נשאל

?השעותמערכותביןשונהומהדומהמה•
ם/הערביותים/והתלמידותים/לומדותם/שאתןמקצועותישהאם•

?ים/לומדותלא
ן/ואתםים/לומדותים/הערביותים/שהתלמידותמקצועותישהאם•

?ים/לומדותלא
עבריתים/לומדותים/הערביותים/התלמידות,ן/לדעתכם,מדוע•

?ערביתים/לומדותלאם/ואתן
.

: נסכם

זהיםבישראלהחינוךבמערכתהנלמדיםהמקצועותשרובראינו•
.ים/וערביותים/יהודיותים/לתלמידות

עבריתים/לומדותבישראלים/הערביותים/שהתלמידותראינו•
אפשרותעם)לימודיחידות3שלבהיקףלבגרותחובהכמקצוע
.(ל"יח5-להרחבה

.זההבדללגביועמדותינודעותינועלגםשוחחנו•

(דקות40)וזהותהערביהחינוךעלקטעים:שלישיחלק

.בישראלהערביתבחברהלזהותהחינוךבסוגייתנתמקדזהבחלק
שזולמרות,הפלסטיניתהזהותעלמלמדיםלאהערביםהספרבתי

ומתמקדמוגבלהואערביתלזהותהחינוךגם.בחברהקיימת
מצבנוצר.(בעיקר,ושפהומסורתדת)זוזהותשלמסוימיםבחלקים

.בחברההקיימותהתפיסותאתמשקףלאהספרבביתשנלמדשמה
.החינוךמשרדבאתרהערבילחינוךלימודיםתוכניותתיק:ראו

קדמה לשווין בחינוך ובחברה בישראל
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(דקות10)מה לומדים בבית ספר על זהות יהודית : דיון קצר
:  ים/נשאל את התלמידות

?ם בבית הספר על זהות יהודית ועל זהות ישראלית/מה למדתן•

?ם בבית הספר על זהות יהודית וזהות ישראלית/איפה למדתן•

?מדוע? ם חשוב לעסוק בבית הספר בזהות/האם לדעתכן•

:  דגשים להנחיית הדיון

המטרה היא שהתלמידות יבינו שבית הספר הוא מקום שבו  -
.לומדים על זהות ומטפחים שייכות לקבוצה

טיפוח זהות ושייכות נעשה גם בפעילויות כמו טקסים וטיול  -
שנתי או בתמונות ובציטוטים על הקירות ולא רק בשיעורים  

.שעוסקים ישירות בנושא

.

(דקות15)קריאה של קטעים ועבודה בזוגות 
ים על החינוך לזהות של  /ים ערביות/נקרא חמישה קטעים של דוברות

. ים במדינת ישראל/ערביות
.כל זוג יקרא את הקטעים השונים. נחלק את הכיתה לזוגות

: ים לסמן בזמן הקריאה/נבקש מהתלמידות
.ן/משפטים שעצבנו אתכם

. ים איתם/ן מסכימות/משפטים שאתם

(דקות15)עיבוד במליאה 
נקיים דיון במליאת הכיתה על הקטעים שנקראו ותגובות התלמידות  

.והתלמידים אליהם

:שאלות לדיון

מהו ההבדל בין בתי ספר ערביים לבתי ספר יהודיים בעיסוק •
?בזהות

?  האם הוא מוצדק? ם/לדעתכן, מדוע קיים הבדל זה•
?  ם מרגישה תלמידה ערבייה בבית הספר שלה/כיצד לדעתכן•
הספר  -ם בבית/האם התחושה דומה או שונה מהתחושה שלכן•

? ם/שלכן

מבט על זהות ערבית וזהות פלסטינית
–זהות לאומית בעולם הערבי מתחלקת לשתי זהויות שחיות זו לצד זו 

–הזהות הערבית הכללית . זהות ערבית כללית וזהות ערבית מקומית
ة : בערבית ْوِميَّ

َ
ל האומה  היא הזהות שמשייכת את האדם לכ–ַקְוִמי ָּהق

, סוריה, (פלסטין)דרך ישראל , זו מתפרשת מצפון אפריקה. הערבית
.  הערב-ירדן ועיראק ועד לחצי האי

ة :בערבית–הזהות המקומית  ِنيَّ
َ

ִני ָּהَوط ייכת את היא הזהות שמש–וָּטָּ
,  עיראק, ירדן, סוריה, כמו מצרים: המולדת, האדם לארץ הספציפית

.  הסעודית ועוד-ערב
כאשר אנשים שונים  . שתי הזהויות מתקיימות פעמים רבות זו לצד זו

, למרות זאת. במצבים שונים נוטים לשים דגש על זהויות שונות
הזהות המקומית מודגשת הרבה  , וטניהבעשרות השנים האחרונות ה

הביטויים הפוליטיים  , בנוסף. ערבית-הזהות הכלל, קומיהיותר מה
.  ערבית-העיקריים כיום הם של הזהות המקומית ולא הכלל

הן בשטחי מדינת  , ישראל-הערבים החיים בארץ–הזהות הפלסטינית
,  ורצועת עזה( יהודה ושומרון)ישראל והן בשטחי הגדה המערבית 

בכך הם קושרים את עצמם לאדמת  . מזדהים בדרך כלל כפלסטינים
כמו גם להיסטוריה  , ישראל-ארץ פלסטין שהיא השם הערבי של ארץ

.הספציפית של המקום
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(דקות5)סיכום : חלק רביעי
.

ים  /ים יהודיות/ראינו שיש נקודות דמיון ושוני בין תלמידות
.  ים בישראל/ים ערביות/לתלמידות

ים  /ים במדינת ישראל לומדות/ים וערביות/ים יהודיות/תלמידות
. מקצועות דומים

ים עברית  /ים במדינת ישראל לומדות/ים הערביות/התלמידות
ים  /ים לא לומדות/ים יהודיות/כמקצוע חובה לבגרות ואילו תלמידות

(. ים כלל/ולעתים לא לומדות)ערבית כמקצוע חובה לבגרות 
אחד ההבדלים בין בתי ספר יהודים לבתי ספר ערבים הוא סוגיית  

בתי ספר יהודים מלמדים ומטפחים זהות יהודית  . הזהות והשייכות
בתי ספר ערבים מלמדים מעט על הזהות  . וישראלית ותחושת שייכות

.הערבית ולא מלמדים בכלל על הזהות הפלסטינית
. דנו ודיברנו על הסיבות לפער הזה ועל האם הפער הזה הוא מוצדק

:  שאלות להרחבה והעמקה
ים במדינת  /ים לערביות/שוויון בין יהודיות-האם הבדל זה יוצר אי•

? ישראל
ים  /ים ליהודיות/כיצד ההבדל הזה משפיע על היחסים בין ערביות•

?  בישראל
?ים למדינת ישראל/כיצד הבדל זה משפיע על היחס של ערביות•

:דגשים להנחיית הדיון

. ים/הקטעים עשויים לעורר תגובות כועסות של התלמידות-
חשוב לתת מקום לביטוי של התחושות שעולות בקרב  

. ים/התלמידות
. ננסה לברר במהלך הדיון מדוע תגובות אלו התעוררו-
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,  "אז חייבים לדבר על פוליטיקה? רוצים שהערבים יידעו עברית"➢

.The Marker ,21.12.2021, סעבשירין פלאח 
הדברים שבני מחמוד הספיק ללמוד במדינת היהודים עד גיל  "➢

.28.12.2021, שיחה מקומית,  אבו שמיסאיאת, "18
. לפי הספרים אנחנו רק בונים בניינים ואוכלים פלאפל"➢

, Ynet, אדיר ינקו, "?מה חושבים ערבים על לימודי ערבית
21.8.2018.

,  הארץ, "מערכת החינוך הערבית מבוססת על הפחד מהעבר"➢
5.10.2021.
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ים ואיך אפשר  /תגובות אפשריות של התלמידות–למורה 
:להתמודד איתן

:ים כלפי בית הספר/ניכור של התלמידות
לכן ניתן בהחלט לצפות , גיל ההתבגרות הוא גיל של מרד והתנגדות

. ים כלפי בית הספר שלהן עצמן/לתגובות שליליות של התלמידות

?איך זה נשמע
אני לא מרגישה שאני מקבלת משהו  "; "ספר-לא לומדים כלום בבית"

"בית ספר בכלל זה מיותר"; "בבית הספר

?  מה אפשר לעשות
אבל שבכל זאת , ים שזה טבעי לחוש ככה/אפשר להזכיר לתלמידות

:  למשל. ים/יש דברים שאנחנו מקבלות

זו  ? מה לגבי לקרוא ולכתוב"; "נסו להיזכר במשהו אחד שלמדתם"
"?ומה קורה בטקסים"; "?מאין אתם יודעים על החגים"; "שפה

":האחר"אדישות כלפי 
או  " האחר. "ים היא אדישות/אחת התגובות השכיחות של תלמידות

.עלול להיתפס כלא מעניין–" ערבים"

?  איך זה  נשמע
;  "?למה שיהיה לי אכפת מה קורה אצלם"; "?מה אכפת לי מערבים"
"אז למה שלנו יהיה אכפת מהם, להם לא אכפת מאיתנו"

יכול להיות " האחר"ידע על . אדישות היא מנגנון הגנה:כדאי לזכור
.  מאיים במיוחד במצב של סכסוך

?  מה אפשר לעשות

יצירת מתח  , אפשר לנסות לעורר סקרנות באמצעות שאילת שאלות
ן  /אם הייתם" זו הצצה לחיים של אחרים"; "בואו נגלה. "לימודי

?ה/ים לשאול אותו/ם רוצות/ה מה הייתן/ה ערבי/ים תלמיד/פוגשות

אפשר לנסות לפצח את האדישות כמנגנון הגנה ולנסות לברר את 
האם אכפת לך מה קורה עם "; "?למה לא אכפת לך: "מקורותיה

"?השכנים שלך

:הצדקה של המצב
גם אם הוא לא )תגובה שכיחה נוספת היא הצדקה של המצב הקיים 

אנחנו  "אך מבקשת לטעון ש, תגובה זו מכירה במצב הקיים(. שוויוני
.כי המצב הזה הוא מוצדק" בסדר

?  איך זה נשמע
.  אבל טוב שזה כך, נכון שלא מלמדים אותם על הזהות הפלסטינית"

טוב שהם לומדים עברית ואנחנו לא לומדים "; ."זו הזהות של האויב
"הם צריכים להשתלב בחברה שלנו. אנחנו הרוב. ערבית

.  לגיטימיות ומקובלות בחברה, אלו עמדות נפוצות:כדאי לזכור
.תגובות כאלה הן בסיס לדיון

?  מה אפשר לעשות
,  לדעתך, מה. "אך גם לאתגר אותן, לתת לגיטימציה לעמדות אלו

;  "?מה יכולה להיות העמדה הנגדית; "?תגיד על זה תלמידה ערביה
"?לדעתך, אבל אילו שאלות זה מעורר, יכול להיות שאת צודקת"

קדמה לשווין בחינוך ובחברה בישראל

 |03-6727474 www.kedma-edu.org.il | info.kedma@gmail.com

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


 ּ טרביהטארק/ נוַֹאסאינני ַאבּו

ֶׁנ ִי אַב ו   נוֹאַסאֵינ

ְּאֵינִי בִיאָלִיק ו

י חֲרו זֵי יָגוֹן חִב ַרְּת ִ

ב ְּש ָפָה זָָרה

ו מֵעוֹלָם לֹא הִצְּלַחְּת ִי

ְִּרית ֶׁהו ִתי הַנ ָכ :לְּעַצ ֵב אֶׁת ז

ְּלִיד סַכ ְּנִין, הָאָמְּנָם עֲָרבִי אָנֹכִי הַמ ַעְּיָןלְּיַד , י

 ֹ או

ָלַיִם ב ִצְּפַת ְּרו ש  וֹבֵב ב ִרְּחוֹב י ְּהו ִדי מְּסוָֹרִתי הַמ ִסְּת  .י

הַת ְּמִימוֹתד ִמְּעוַֹתי

ְּת ִי לְּהַז ִיל לֹא הֵעַז

.מו ל פ ְּנֵי הָאַחֵר

י, ב ִקְּצֵה הָעַיִן ְּת ִ הִתְּב וֹנַנ

ב ְּאֶׁלֶׁף מַרְּאוֹת

ְּת ִי לְּש ַרְֵּטט אֶׁת ד ְּיוָֹקנִי ְָּרָתן ב ִק ַש  ,ב ְּעֶׁז

י ד ְּמו ִתי ְּלֹא יַָדעְּת ִ ְָּתה, ו ֶׁהָי ,כ ִפְִּרי ב ֹסֶׁרש 

ְּהַסְּסָנִי .עָלו ב ו
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איאת אבו שמיס/ קורס ִממשל ופוליטיקה בישראל 
.

הָיִיִתי הָעַרְּבִי ָה  

הַמ ֻּסְּלמְִּית  

.  הַפָלסְִַּטיניִת הַי ְּחִיָדה ב ַכ ִת ָה

ֶׁאֲנִי הַי ְּחִיָדה וֹנָה ש  זֹאת לֹא הַפ ַעַם הִָראש 

ֶׁה  וֹנ ְּ הַפ ַעַם הָיָה ש  אַך

ֶׁה ֶׁהַק ו רְּס הַז ֶׁה ָקש  כ ֻּל ָם אָמְּרו  ש 

וֹאָה כ ִנ ו  אוֹתוֹ ש 

מִב ְּחִינַת הַחֹמֶׁר

ְּ לֹא מְּאֹד ֶׁה אַך לִי הַחֹמֶׁר הָיָה ָקש 

ֶׁה  ֶׁהָיָה לִי ב ֶׁאֱמֶׁת ָקש  מַה ש  

ְּמֹעַ אוָֹתם ְּלִש  ֶׁבֶׁת ב ַכ ִת ָה ו ֶׁה לָש  .ז

ְּחֶׁה ,אֶׁת הַמ ַנ

ְִּטים אֲבָל ב ְּעִק ָר אֶׁת הַס ְּטו דֶׁנ

וֹן אָמְּרו  ב ְּקוֹל אֶׁת ד ֵעוֵֹתיהֶׁם הַפ וֹלִיִטי וֹת ֶׁכ ְּבָר ב ַמ ִפְּג ָש  הִָראש  ש 

ֶׁל ֹא ְּ אַג ַב אוֹ ש  ְּחֶׁה אָמַר כ ְּדֶׁרֶׁך ְּהַמ ַנ ו

ֵֵרת ב ַצ ָבָא ב ִקְָּרבִי ֶׁהו א ש  ש 

ֻּחָד ִעו ר אֶׁחָד ב ִמְּי ֶׁרֶׁת ש  זוֹכ

ֶׁב וֹ ד ַנ ו  ב ַמ ִעו ט הָעַרְּבִי   ש 

ֶׁאֱמַר ב ְּקוֹל ָרם ָם הַכ ֹל נ ֶׁש   .ש 

ֻּב ָסוֹת ְּהַמ ְּכ ָאוֹת הַמ ְּחֻּסְּפ ָסוֹת ו כ ָל הַק ְּלִיש 

ְּ פ ְָּרִטי ֶׁה לֹא הָיָה כ ָל כ ָך ְִּטימִי, אֲבָל מֵעוֹלָם ז ְּ אִינ .כ ָל כ ָך

ְּמִָתי ְּת ִי כ ָל מִל ָה קוֹדְָּדה ב ְּנִש  ג ַש  ֶׁהִרְּ .עַד ש 

ְּחֶׁה לִפְּעָמִים הָיָה מֵגִיב ן ד ְּבִָרים, הַמ ַנ ְּלִפְּעָמִים לֹא, מְַּתק ֵ , ו

ְּהַז ְּמַן לֹא לְּטוֹבֵָתנו   .ב ְּכָל זֹאת יֵש  לוֹ חֹמֶׁר לְּהַעֲבִיר ו

ִעו ר יַג ִיעַ  ֶׁס וֹף הַש   ֶׁה ש  ֶָׁרצִיִתי ז וַאֲנִי כ ָל מַה ש  

כ ְֵּדי לָצֵאת מֵהַכ ִת ָה

ְּלַחֲזֹר אֶׁל יָאפָא .לְּהַתְּנִיעַ אֶׁת הַק ַטְּנוֹעַ ו
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ערביספרבביתא"יכיתהשלשעותמערכת:'אנספח

חמישירביעישלישישניראשון

1
'במגמהעבריתאזרחותאזרחות'אמגמה

2
'במגמהעבריתאזרחותאזרחות'אמגמה

3
האיסלםתולדות1ביולגיהאנגלית'במגמהאנגלית

4
חינוך1ביולגיהאנגלית'במגמהאנגלית

5
ג"חנמתמטיקהעבריתמתמטיקהערבית

6
ערביתמתמטיקהעבריתמתמטיקהג"חנ

7
ערבית'אמגמה'במגמה'אמגמהמתמטיקה

8
היסטוריה'אמגמה'במגמה'אמגמהמתמטיקה

9
היסטוריה''אמגמה'במגמההסטוריהמתמטיקה
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ים על מערכת  /ים ערביות/קטעים של דוברות: 'נספח ב
החינוך הערבית

1קטע

קרהמהשאלתיילדותיכל.הצבאיהמחסוםעלממשגדלתיאני
כל.המחסוםלידעברתיהספרלביתשהלכתייוםובכל,גירשוולמה

שליהמשפחהשלהנכבהסיפור:הסכסוךלאורעברהשליהילדות
,ספרבביתלמדנולאהזוההיסטוריהאת.עברתישלידווהמחסום

פינאן).היהודיהעםשלההיסטוריהעללמדנו.הנכבהעלשלאבטח
(1.1.2017,מרקר-בדהכתבהמתוך,תוכנהמהנדס,ענאבוסי

2קטע 

הן אינן מטפחות בקרב התלמיד הערבי תחושת  ... תוכניות הלימוד
שהוא יהיה משולל  , בפשטות רבה, שייכות לקהילתו ולעמו והן שואפות

אלא שיהיה לא יותר , זהות ומשולל תחושת שייכות לקהילתו ולעמו
,  דוקטור לסוציולוגיה, חסאןשרף ).מכלי בשוק העבודה הישראלי

(.24.10.2019, "הארץ"מאמר דעה במתוך 

3קטע 

המשימה המורכבת שעומדת בפני מערכת החינוך הישראלית 
לבנות מערכת חינוך שתשרת באופן שווה את כל הבאים : היא

הגיע הזמן שמערכת  . לאום ומגדר, גזע, בשעריה ללא הבדלי דת
,  חירות, החינוך תשכיל להבין שהיא אמורה לקדם ערכי שוויון

!  מבלי למחוק את הנרטיב הפלסטיני, אהבה וסובלנות, כבוד
ההכרה בכך  . לא יהודים ולא ערבים, מחיקה זו לא תשרת איש

,  תאפשר דיאלוג אמיתי, שקיים נרטיב פלסטיני ולא רק יהודי
הערבים הם חלק ממדינת  "ואם . עמוק והומני בין אנשים שווים

. מבלי למחוק את עברם, אז צריך לגרום להם להרגיש כך" ישראל
,  עמיתת מחקר באוניברסיטה העברית, בשארה-עויידמוזנה)

(8.6.2021, "הארץ"מאמר דעה במתוך 

4קטע 

,  במיוחד בהיסטוריה ובאזרחות, הסילבוס בערבית של משרד החינוך
.  אתה מבין את הטרגדיה, רק כשאתה יוצא לעולם האמיתי. מגוחך

אבל לא שמעתי מעולם  , למדנו על שואה ועל מדינת הלאום היהודי
בשיעור מוזיקה שרנו שיר , להפך. את המושג נכבה בבית הספר

ואז גדלים ולומדים להכיר עולם  . לכבוד יום העצמאות של המדינה
,  כתבה בדה מרקרמתוך , מורה, אדלה'מגחנין ).ומקבלים כאפה

1.1.2017)
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5קטע 

...  אבל אתם לא, אנחנו לומדים את השפה שלכם ואנחנו בקיאים בה
' כיום כבר מכיתה א)' לימודי עברית במגזר הערבי הם חובה מכיתה ג

לימודי הערבית במגזר היהודי הם חובה רק בכיתות  (. הערת עורך–
ובתיכון הופך המקצוע לרשות  , (הערת העורך–' כיום רק עד ט)' י-'ז

חלק גדול . וזה מסביר את שיעור הניגשים הנמוך לבגרות, ולא לחובה
, מהמגזר היהודי לא מעוניין ללמוד ולהכיר את שפת העולם הערבי

מתחיל ונגמר הכל. וזה רע עבורכם, שמקיף את מדינת ישראל
וסיפורים  , אני למדתי את שירי רחל וחיים נחמן ביאליק... בחינוך

אבל  , אולי לא מתוך בחירה. רבים של הסופר בנימין תמוז ואחרים
עכשיו תורכם ללמוד את השירים של מחמוד  . רבההיתההתועלת 

סעיד  . )ואת היצירות של סופרים ומשוררים ערבים אחריםדרויש
(YNET ,14.5.2011-מאמר דעה במתוך , עורך עיתון בערבית, עדוי
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