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  תקציר

 חוקרים העדיין מעסיקהתועלת שבחיטוב ,  שנה לאחר ההמלצה על ביצוע הרפורמה40-כ, כיום

 סקירת הספרות שמובאת להלן נועדה לבחון מה ידוע לנו על מאפייני .ומעצבי מדיניות חינוכית

 על סוגיית במיוחד, ספרית זו על תהליכים לימודיים- עתה של מסגרת ביתחטיבות הביניים והשפ

  . האוריינות הלשונית

 באתרים רשמיים של, נעזרנו במגוון מאגרי מידע אקדמייםסקירת הספרות ה של לצורך ביצוע

UNESCOוה -OECDכדי לסקור את המצאי  .נבחרותמשרדי החינוך במדינות באתרים של  ו

, ה"ראמ, אתר משרד החינוך בישראל: באתרי המוסדות הרשמיים האלהנעזרנו גם , בישראל

 אישיים כדי לקבל מידע נוסף ראיונותכמה ו ערכנ כן. ס ואתרי המכללות והאוניברסיטאות"למ

ב "ובנושא חטה, 2010-2005ב בעולם התמקדנו בספרות מהשנים "בנושא חטה. על הקיים

  .2010-2000בישראל התמקדנו בספרות מהשנים 

קדם לשנועדו התערבויות ובחטיבת הביניים ם שונים של מאפייניהתמקדנו בסקירת הספרות ב

 לשונית אוריינותוללימוד , את ההסתגלות של התלמידים ללימודים בחטיבת הביניים בכלל

בהקשר זה תוארה המדיניות הננקטת בכמה מדינות שהגיעו להישגים מובילים בתחום . בפרט

  .  בהרחבה בנושאים אלה כפי שהם באים לידי ביטוי בזירה הישראליתהסקירה דנה  .האוריינות

. שונות ךחינו במערכות שכיחות לימוד מסגרות הן בינייםה חטיבותמסקירת הספרות עולה כי 

שקולטות תלמידים המצויים בשלב ,  מהתלמידים לומדים בחטיבות הביניים75%, גם בישראל

,  קוגנטיביים,םפיזיולוגיבשינויים זמנית -בוה הפרט מתנס, בשלב זה. ההתבגרות המוקדמת

לחטיבת הביניים אין בהכרח מענה לצרכים היחודיים , אולם. פסיכולוגיים וחברתיים

  .  והמורכבים של התלמידים

 מבית המעברש, מצביע על כך, לאומית-החלק של סקירת הספרות שהתייחס לספרות הבין

 לימודית למסגרת מעבר זהו. הלמידה בסביבת משמעותי בשינוי כרוך ב"הלחט היסודי הספר

 שאימצה, זו סביבה. חברתיים ותומעמד מיעוט קבוצות ממגוון המורכבת ,הטרוגניתו גדולה

חטיבת . לימודית מבחינה ותחרותית תובענית אהי, חטיבה העליונהה של ארגוניים מאפיינים

פים בין התלמידים הביניים אף מתאפיינת בתמיכה אישית מועטה ובקשרים חברתיים רופ

- מאפיינים אלו חושפים את התלמידים לחוויות בית. למורים ובין התלמידים לקבוצת השווים

יתר על . ספריות שאינן תואמות את הצרכים הייחודים האופייניים לגיל ההתבגרות המוקדמת

 םהייחודיי המאפיינים עם להתמודד יבות הבינייםחט של היכולתהספרות מצביעה על כך ש, כן

בתוך  – המורים לרשות העומדים ההוראה במשאבי פיחות בשלת גם מוגבל ב"חט תלמידי של

 .)ההורים קהילתל הספר בית שבין הקשר היחלשות( ומחוצה לו )כיתות גודל, למשל(בית הספר 

רמת קשור לירידה ב ,לחטיבת הבינייםהתלמידים מקשה על  הסתגלות ה, החוסר התאמה ז

התלמידים בבית לא רצויה בקרב התנהגות להתחזקותה של  ו,לימודיםמוטיבציה ל ובההישגים

      .הספר
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 תכניות. בספרות שנסקרה נמצא היצע רחב של תכניות התערבות שנועדו להתמודד עם מצב זה

שנועדו לתת מענה לקשיים ולאתגרים שאיתם צריכים התלמידים להתמודד בחטיבת , אלו

 נועדו ההתערבויות מרבית .כמערכת הספר בבית בתלמידים או בעיקר  ממוקדות,הביניים

 פועלות תכניותה , בהתאם לכך.תלמידיםה של התנהגותם לשפר אתו לימודיים הישגים לקדם

הן גם מעודדות . סביבתותוך בית הספר וכן בינו לבין ב החברתיים הקשריםשל  וחיזוק לפיתוח

 במטרה, )ומורים הנהלה, דיםתלמי, מורים(בתהליך החינוכי  השותפים כל של מעורבותאת ה

תכניות ,  במובן זה.התלמידים של האישית הרווחה ולקידום יעילה ללמידה בסיסה את ליצור

ספרית -ההתערבות מנסות לשלב בחטיבת הביניים מרכיבים שיש בהם כדי לבסס סביבה בית

  .  שתהיה מותאמת יותר לצורכי התלמידים

 ממוקדות חלקן, מגוונות התכניותם כאן נמצא כי ג , אשר לקידום ההישגים בתחום האורייני

חלקן , תלמידים של אורייניות מיומנויות לשיפור לתרום שנועדו למידה אסטרטגיות בפיתוח

כל התכניות דורשות מן המורים והתלמידים . וחלקן בשינוי מערכתי כולל, מורים בהכשרת

ור עקבי ושיטתי של הישגי וזו צריכה להיות מלווה בניט, עבודה אינטנסיבית לאורך זמן

  .התלמידים

חלק מהעקרונות המנחים את תכניות ההתערבות מיושמים במדינות המובילות בהישגי 

 חטיבותבהן מתקיים מבנה  ואשרלאומיים בתחום האוריינות -התלמידים במבחנים הבין

יינות ברורה ביחס ללימוד אור מדיניות:  במדינות אלו מתקיימים המאפיינים הבאים.בינייםה

תחום ב להצלחה סטנדרטיםהגדרת , השקעת משאבים לקידום האוריינות, בבית הספר

 השקעה, מערכת הערכה שמלווה את יישום המדיניות והתכניות השונות המופעלות, אוריינותה

 ם שלתחומיה בכל אוריינות קידום על דגש, האוריינות בנושא למורים מקצועיתבהכשרה 

ובעיקר קידום  ,ספרית-קידום שמבסס תרבות אוריינית בית, ינייםב בחטיבות יםהלימוד תכנית

  . נושא האוריינות עוד בשלב החינוך היסודי

גם בספרות שהתמקדה בישראל נמצא כי יש פער בין צורכי התלמידים למאפייני חטיבות 

מסגרת שמושם , יםילימוד להישגים מכוונתה לימודית מסגרת היא ב"חט, כללי באופן. הביניים

 ופחות רופפים יחסים על מבוססת, היסודי הספר לבית בהשוואהשו, בולט אקדמי דגש הב

בחטיבת ,  בנוסף.והורים תלמידים, מורים, הנהלה: ס"בביה התפקיד שותפי בין תומכים

 בית גודל הביניים מתקיימים כיום תהליכי הוראה ולמידה בתנאים קשים במיוחד מבחינת

והבדואי , הערבי החינוך, הללו הממדים במרבית. יםמידתל-מורה ויחס כיתה גודל, ספרה

    . מיעוט משאביוב לטוב, בפרט

 לגמישות מקוםמזמנת  ב"חטב הלימודים תכנית כי ללמודהיה  ניתן סקרנוש המידע מן

  לקידוםבהכרח מנותבתאינה  זו גמישות אולם. ספר בית כל של הייחודיים לצרכים הולהתאמ

 כמסגרת מתגבשת ב"החטצביעות על כך שמ בפנינו שעמדו יותהעדו. התלמידים של הלמידה

 עבודתם בדרכי דומים ב"החט מוריו העליונה החטיבה של הפעולה ודרכי הנורמות את שאימצה

  . היסודי הספר בית למורי מאשר יותר העליונה בחטיבה למורים
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 תלמידי של הלימודיים הישגיהם בדבר ועקבית ברורה עמדה לגבש קשה ,זו סקירה בסיס על

 בחינוךאולם ניתן  להסיק כי .  למול עמיתיהם הלומדים בבית הספר היסודיהביניים חטיבות

, אלו תפיסות. לתלמידים ללימודים האחריות את העבירו ב"בחט המורים, והערבי העברי

 מעמידות, ס"ביה של העדיפויות סדרי בראש והצבתם לימודיים הישגים הדגשת עם המשולבות

 משאבים פחותמצב שבו יש ב אך, העליונה לחטיבה האופייניים לחצים בפני םהתלמידי את

סביר להניח . ההתבגרות בגיל מוצדק זה מצב אם רב ספק. יותר קשים למידההו הוראהה ותנאי

   . הלימודית םיכולת למיצוי התלמידים את להוביל האפשרותשהוא מגביל את 

נושא זה חשוב להצלחתם הלימודית .  הבינייםהדבר נכון גם ביחס לתחום האוריינות בחטיבות

אך מסקירת הספרות למדנו כי מעט משאבים יחסית , של התלמידים ומטריד קובעי מדיניות

בדרכי הכשרה , הדבר בא לידי ביטוי במיעוט של השתלמויות מורים. מופנים לקידום נושא זה

שהתועלת שלהן טרם , תלהוראה שלא מכוונות לחטיבת הביניים ובמיעוט של תכניות התערבו

 מגמה להתערבות של משרד החינוך בקידום נושא האוריינות במערכת שי, בד בבד.  נבחנה

 וברמת ס"ברמת ביהזה יזמות שונות לקידום נושא ויש , )ת"תכנית שלהב, למשל (החינוך

   . הספרות כמעט ואינה מתייחסת להתפתחויות ותהליכים אלו,  אולם. הרשות המקומית

  

 מחקרים מאד מעט ויש צומצם ביותרמ הוא בישראל ב"חט על ידעהספרות חשפה שהסקירת 

אין בספרות התייחסות עקבית להבחנה בין . שבה ובתהליכיםמסגרת חינוכית זו ב שמתמקדים

  .הלומדים בבתי ספר יסודיים לבין אלו הלומדים בחטיבות ביניים' ח-'תלמידי כיתות ז

  

אין , בהקשר זה. ביניים צמודה לחטיבת ביניים עצמאיתאין התייחסות להבחנה בין חטיבת 

חטיבת . ספרי על תהליכים ותוצרים חינוכיים-עבודות העוסקות בהשפעות המבנה הבית

קיים פער בין מה שהספרות , יחד עם זאת. הביניים היא זירה חינוכית עשירה ומגוונת

 בפועל הנעשה בין פער יםקי בישראל, במילים אחרות. המחקרית מציגה לבין התהליכים בשדה

  .זו עשייה על  מבחינה מחקריתיודעים שאנו מה לבין

  

חסר מידע מחקרי על חטיבות הביניים בישראל בכל התחומים שנגענו בהם , באופן כללי

לפיכך האפשרות להתמודד עם שאלות בדבר יעילותה של מסגרת חינוכית זו  . בסקירה זו

 ועל התפוקות החינוכיות היא מוגבלת ביותר ודורשת והשפעותיה על תהליכי הלמידה וההוראה

  .זהירות רבה בהסקת מסקנות ובקביעת מדיניות

  

  : על בסיס סקירת הספרות מומלץ

 במצב הנוכחי נראה כי מסגרת זו .ב"החט של והיעדיםלבחון מחדש את התפקיד . 1

  .היסודי ואימצה את העקרונות המנחים את החטיבה העליונ-בחינוך העל" נבלעה"
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) במשרד החינוך וברשויות המקומיות(יש מגמה בקרב מעצבי מדיניות חינוכית . 2

להתייחס לחטיבת הביניים כחלק מהרצף החינוכי שתחילתו בבית הספר היסודי וסיומו 

מומלץ לבחון את אופי הקשרים והחיבורים בין המערכות , בהקשר זה. בחטיבה העליונה

ים ויהיה רלוונטי ומתאים להתפתחות התלמידים בכדי שרצף זה יתקי, החינוכיות כיום

  .וצורכיהם

חיבור ל ,ממדינות אחרותלמדנו כפי ש. נתונים- בוססתמומלץ לקדם ולפתח מדיניות מ. 3

  .שבין העשייה המחקרית לעשייה בשדה יש פוטנציאל לקידום מערכת החינוך

חיל בגיל מהסקירה שהובאה עלה באופן ברור שההתייחסות לאוריינות צריכה להת. 4

בכדי לקדם את היכולות האורייניות של . כאשר התלמידים בבית הספר היסודי, צעיר

במובן זה יש . נדרשת פעילות אינטנסיבית לאורך זמן, התלמידים ואת הישגיהם בתחום זה

לראות את חטיבת הביניים כהמשך ליסודות שהונחו בבית הספר היסודי ולא רק כמסגרת 

  .  עליונהשמכינה לקראת החטיבה ה

. ב"החט של השפעותלו למאפיינים המתייחסת ואינטנסיבית שיטתית חקירה נדרשת. 5

 שאלות על לענותלהרחיב את הידע ו כדי שימוש בהם שייעשה ומומלץ ,זה בנושא נתונים קיימים

  .הממוקדות  בחטיבת הביניים
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 הקדמה

ות הרפורמה  כחלק ממדיני1968-על הקמתן של חטיבות הביניים בישראל הוחלט ב

חטיבת הביניים נתפסה כמסגרת ארגונית שבה אמורים להתחולל שינויים . והאינטגרציה

מיזוג ואינטגרציה , צמצום פערים חברתיים בהישגים לימודיים: חברתיים משמעותיים

בפועל המעבר לחיטוב היה תהליך ארוך והדרגתי . חברתית וקידום הישגיהם של כלל התלמידים

 שנה לאחר 40-כ, כיום. ר ליכולתה של מסגרת ארגונית זו להשיג את יעדיהשהעלה ספקות באש

שאלת החיטוב והתועלת שבה עדיין מעסיקות חוקרים ומעצבי , ההמלצה על ביצוע הרפורמה

, כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל; 2008, אופלטקה וטובין(מדיניות חינוכית 

החסרונות , פורמה מתקיימים דיונים סביב היתרונותמאז שאומצה הר, אכן). 2008רש ; 2005

 סקירת הספרות שמובאת להלן נועדה לבחון מה ידוע לנו על .והתרומה של מסגרת חינוכית זו

כאשר , מאפייני חטיבות הביניים והשפעתה של מסגרת בית ספרית זו על תהליכים לימודיים

  .הדגש מושם על סוגיית האוריינות הלשונית

המישור : שכל אחד כולל מימדים שונים, ת ממוקדת בשני מישוריםסקירת הספרו

מאפייני כולל את חלק זה . הראשון מתייחס למה שנעשה ונחקר בעולם בנוגע לחטיבות הביניים

התערבויות להתמודדות עם קשיים והתייחסות ספציפית למידע הקיים ביחס , חטיבת הביניים

 המישור השני הוא מקומי .בילים בתחום זה במספר מדינות בעלות הישגים מולאוריינות

בחלק זה ישנה התייחסות למגוון מאפייני חטיבת . ומתייחס לחטיבת הביניים בישראל

, שיטות הוראה, כגון(תהליכי למידה והוראה , כוחות ההוראה ומאפייני היקף התופעה: הביניים

ריינות התייחסנו בתחום האו. והישגים לימודים) תהליכי מיון ומשמעת, תוכנית לימוד

    .כולל השתלמויות, ולהיבטים של הכשרת מוריםהתערבויות חינוכיות ל

הובא סיכום כולל של  , בסוף המסמך. לאחר הצגת כל נושא הובא סיכום קצר

  .  המסקנות

   

  מקורות מידע

מאמרים שעברו  :לצורך ביצוע סקירת הספרות בעולם התבססנו על פרסומים שונים

. 2005-2010חות מחקר וספרים ופרקים בספרים שפורסמו בין השנים דו, הערכת עמיתים

המונחים ). Jstor- וEbsco, Psycnet, ERIC, Proquest(החיפוש בוצע דרך מנועי חיפוש באינטרנט 

 Junior High Schoolהבסיסיים שהשתמשנו בהם לצורך איתור מאמרים ודוחות רלוונטיים היו

התבסס   ,  שעומד במרכז מסמך זהל הנושאמקיף ורחב שצורך תיאור ל. Middle School - ו

 ,teaching, teachers, teacher training, achievement :כגון, מושגים משנייםהחיפוש גם על 

reading comprehension, reading, writing, literacy .נערך חיפוש באתרים רשמיים של , כמו כן

UNESCO,OECD חיפוש של ספרות העוסקת בחטיבות . ונות ומשרדי החינוך במדינות ש

בקטלוג המידע , הביניים ואוריינות בישראל התבצע דרך שימוש במאגר המידע של מכון סאלד

בשל היקף . Jstor)- וERIC, Proquest, Ebsco(הבין אוניברסיטאי ובמאגרי המידע האלקטרוניים 

מילות סס על התב והוא 2010 -2000התייחס לשנים החיפוש , מצומצם של הספרות הרלוונטית

, כתיבה, אוריינות, רפורמה בחינוך, המעבר לחטיבת הביניים, חטיבת ביניים: הבאותמפתח 

מאפייני בית , כתיבה וכושר לשוני/מיומנויות לשוניות, כושרי מינימום, מיומנויות קריאה
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,  הספראקלים בית, תנאי לימוד, כיתה/גודל בית הספר, מבנה בית הספר, בתי ספר, הספר

במאגרי המידע באנגלית . ממלכתי דתי וערביי ישראל, חינוך ממלכתי, חינוך ערבי, הישגים

וכן , Israelבנוסף למילים המתארות את חטיבת הביניים התווספה לכלל החיפושים המילה 

 ,Literacy, achievement, writing, reading:נערכו חיפושים שכללו גם מילות מפתח כגון

comprehension, teachers' training, Arab education. . חיפוש במקורות רשמיים במקביל ערכנו

. ס ואתרי המכללות והאוניברסיטאות"למ, ה"ראמ, שכללו מידע מאתר משרד החינוך בישראל

לצורך זה אותרו  .  אישייםראיונותמספר  נערכו ,  למאגרי המידע ולספרות המקצועיתבנוסף

אוריינות והכשרת , חטיבות ביניים:  ה בשלשה תחומים רלוונטייםאנשי מפתח באקדמיה ובשד

 נאסר פאדיה' פרופפנינו ל, בהתאם לכך. זאת בכדי להשלים את המידע הקיים בספרות. מורים

 היחידה וראש אביב תל באוניברסיטת והוראה לימודים לתכנון החוג ראש - א'אלהיג-אבו

א יש ניסיון ומומחיות 'אלהיג-נאסר אבו' ופלפר.  )1 נספח (סכנין במכללת והערכה למחקר

א היוותה מקור לקבלת מידע  להבנת 'אלהיג-נאסר אבו' פרופ, בתחום הכשרת המורים

ובין ההכשרה להוראה , ההבדלים בין הכשרה להוראה במגזר הערבי לעומת המגזר היהודי

 להכשרת אגףה מנהל – גרינפלד נחמר  ; באוניברסיטאות לעומת ההכשרה להוראה במכללות 

 לימודים לתכנון החוג מרכזת - ענבר עופרה ר"ד ;)2 נספח (החינוך במשרד הוראה עובדי

 החוג וראש אביב-תל באוניברסיטת לחינוך הספר בבית האנגלית להוראת והמסלול והוראה

בשל מומחיותה בהכשרת מורים היא מהווה מקור . )3 נספח (ברל בית במכללת אנגלית להוראת

 מרכזת –ר עליזה עמיר "ד; טי בתחום הכשרת המורים במכללות ובאוניברסיטאות מידע רלוונ

התכנית הארצית באוריינות לשונית , ) שילוב הבנה והבעה בתחומי הדעת(ת "תוכנית שלהב

ת הינה התוכנית המרכזית שמפעיל משרד "תוכנית שלהב, כפי שיתואר בהמשך. )4נספח (

ר עמיר "ועל כן ריאיון עם ד, למידי חטיבות הבינייםהחינוך במטרה לטפח אוריינות בקרב ת

מהווה מקור מידע באשר לפעולות הנעשות במערכת החינוך  בכדי לקדם כישורי אוריינות בקרב 

אביב - מפקחת על החינוך העל יסודי בעיריית תל– גילה קלדרון' גב ; תלמידי חטיבות הביניים

 מידע על מאפייניהן של חטיבות הביניים כפי בחרנו לקיים ריאיון זה במטרה לקבל. )5נספח (

ברשת  משמעותיים שני בעלי תפקידיםרואיינו  ;שהדבר בא לידי ביטוי בעיר גדולה בישראל

 מרואיינים אלו ביקשו לא לחשוף את שמה של רשת החינוך ).6-7נספחים (חינוך גדולה בישראל 

ר לקבל  מידע על הנעשה מהראיונות עם מרואיינים אלו התאפש. מסיבות השמורות עימם

בתחומי האוריינות ועל מאפייני חטיבות הביניים ברשתות  החינוך ולא רק בבתי ספר הקשורים 

על מנת לקבלת הכוונה על מקורות המידע בנושא  , לבסוף. למערך העירוני ולמשרד החינוך

פיתוח באגף מנהל גף תכנון ו, מוטי רוזנרנערכו שיחות טלפוניות עם מר , השתלמויות המורים

 יש לציין ". אופק חדש"האחראית על תחום הפיתוח המקצועי ב, אילנה רוזנברג' ועם גב, השתלמויות

השימוש בראיונות איננו לצרכי . כי כל הראיונות נועדו לקבלת מידע בנוסף לספרות הקיימת

  . ולא צורפו למסמך הפומבי"יזמה למחקר יישומי בחינוך" שמורים ב7-1נספחים . מחקר

  

  

  .קשיים בביצוע סקירת הספרות

קשיים אלו נבעו , כללי באופן. במהלך ביצוע סקירת הספרות התעוררו מספר קשיים

מיעוט הספרות ו בישראל הביניים חטיבות של מאפייניהןשהתייחס ל עדכני חומר מאוד מעטמ
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ריינות בנושא של או, כל שכן. חינוכיים ותוצרים תהליכים על  חטיבת הבינייםהשפעתשעוסקת ב

על קשיים . רלוונטית מחקרית ספרות באיתור קושי היהבתחום זה  . לשונית בחטיבת הביניים

  .באיתור ספרות רלוונטית בתחומים מסוימים מדווח בגוף המסמך

  

  

  מאפיינים כלליים: חטיבות הבינייםגיל הלומדים ב

 .)2008, רש (בעולם שונות חינוכיות במערכות שכיחות לימוד מסגרות הן ביניים חטיבות

 שבמדינות בעוד. זו חינוכית במסגרת הלומדים התלמידים לגיל ביחס רבה שונות יש ,כי אם

 כיתות בסוף מתרחש המעבר בהן מדינות ישנן', ו כיתה לאחר מתרחש ב"לחט המעבר מסוימות

 למדינה ממדינה משתנה חטיבה עליונהל הביניים מחטיבת המעבר עיתוי, בהתאם. 'ח או' ז', ה

 הגיל שכבות הגדרתישנה שונות בין המדינות ב, כלומר . 'י כיתה לסוף' ח כיתה סוף בין עונ

 הביניים חטיבות המדינות בכל, זאת עם יחד). 2008, רש (הביניים חטיבת במסגרת הלומדות

  . המוקדמת ההתבגרות לגיל מיועדות

. בשינויים בתחומים שונים בו זמניתגיל זה מתאפיין כשלב שבו הפרט מתנסה ,         באופן כללי

,  למשל).Eccles et al., 1993(פסיכולוגיים וחברתיים ,  קוגנטיבים, ם פיזיולוגישינויים אלו הם 

בהתפתחות  מלווה זו. הפרט נמצא בתהליך של התגבשות הבגרות המינית, מבחינה פיזיולוגית

מצאים בתהליך של מתבגרים נ, מבחינה פסיכולוגית. יכולת לחשיבה מופשטתכקוגניטיבית 

בגיל , מבחינה חברתית. נומיה האישית וגיבוש זהות נפרדת מזו של הוריהםוביסוס האוט

הפרט זקוק לקשר קרוב ותומך מצד מבוגרים מחוץ למעגל המשפחה שיכולים ,  ההתבגרות

 המיקוד החברתי של מתבגרים מופנה בעיקר כלפי קבוצת , עם זאת. כמודל לחיקויעבורו לשמש 

שאלות ב,  המתחזקלחץ החברתיבהתמודדות עם ה, תו חברתיותבהשוואים  עסוקוהם , השווים

   . מודעות עצמית ומיקוד עצמישל 

    על תמונת המצב  בתחומי החיים היומיומיים  של בנים ובנות בגיל ההתבגרות המוקדמת 

למידים שהתייחס לת, )2003(מולכו וטילינגר , ניתן ללמוד מהסקר המקיף של הראל, בישראל

נמצא כי בטווח ,  באופן כללי). אין בסקר זה הבחנה לפי מבנה בית הספר(' י-ו' ח', בכיתה ו

ישנה הסכמה רבה לכך . בני הנוער מדווחים על יחסים חיוביים ותומכים עם הוריהם, גילאים זה

שההורים מעודדים אותם להצליח בבית הספר ומוכנים לסייע להם כאשר יש בעיות בבית 

גם קבוצת השווים מוערכת כתומכת מבחינה חברתית ולמרבית המשתתפים בסקר יש . הספר

יש לא מעט גילויים של התנהגות בעלות סיכון לבריאות , יחד עם זאת.  מספר חברים קרובים

לא מאושרים (והמצאות באוכלוסיות סיכון מבחינה נפשית וגופנית ) כגון שתית אלכוהול ועישון(

מדווחים על מורכבות )  2003(הראל ועמיתיו , זאת ועוד).   סומאטייםובעלי סימפטומים פסיכו

ומדווחים שבבית הספר ,  מצד אחד התלמידים חשים שייכות לבית הספר. היחס לבית הספר

הם מדווחים על , כמו כן.  החוקים הוגנים ושהם שותפים בקביעת החוקים והכללים הנהוגים

סבורים שהמורים מעריכים את הישגיהם , ריםכך שהם זוכים ליחס הוגן ועזרה מצד המו

לתלמידים יש גם עמדות חיוביות ביחס . הלימודיים  ומעודדים אותם להביע את דעותיהם

אחוז התלמידים המדווחים כי הם מאד אוהבים , מצד שני, אולם.  לקשרים עם החברים לכיתה

 מאשר בקרב תלמידי כיתות 'י-ו' הדבר ניכר בקרב תלמידי כיתה ח. הוא נמוך, לבוא לבית הספר

.  נוטים להסתלק ולהעדר משיעורים' י-ו' של תלמידי  כיתה ח, שיעור לא מבוטל, בנוסף לכך. 'ו
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למרות היחסים החיוביים הנרקמים בתוך בית הספר בין המורים והתלמידים ובין , כלומר

 אקלס ועמיתיה לפי, בעניין זה.  מעורר הסתייגות, כמסגרת, בית הספר, התלמידים לבין עצמם

הם הקושי שבו נמצאים מתבגרים נובע מחוסר ההתאמה שבין ההתפתחות שאותה , )1993(

, חווים במישורי החיים השונים לבין המסגרת הסביבתית שבה מתנהלים חיי היום יום

חודיים של חטיבת ילמאפיינים הי, במובן זה. בית הספרשהבולטים  בהם אלו המשפחה ו

החברתית , סתגלותם הפסיכולוגיתמעותי ומרכזי מבחינת התפתחותם והמשהביניים יש תפקיד 

 מתמקד במאפייני חטיבות ביניים במדינות שונות באהפרק ה.  והלימודית של התלמידים

מאפיינים אלו לצרכיהם קשר שבין  דן בהפרק, בנוסף. 1תוך השוואה לחינוך היסודי, בעולם

  . חודים של  התלמידים בגיל ההתבגרותיהי

  

  ההיבט הבין לאומי: חטיבות הבינייםאפייני מ

שיכולים  הביניים חטיבות של מאפיינים מגוון על מצביעים סקרנו אשר המחקרים

על ו הביניים חטיבות של יעילה התנהלותעל , להשפיע על החוויות הבית ספריות של המתבגרים

  :להלן שיפורט כפי, רצויים חינוכיים תוצרים של השגתם

 חטיבות, היסודי הספר לבית בהשוואה, ארגונית מבחינה. הביניים תחטיב של הארגון

 חברתי בהרכב המתאפיין תלמידים של רב מספר הקולטות ספריות בית מסגרות הן ביניים

 כי מראים OECD-ה ממצאי, בנוסף). Goldberg & Israelashvili, 2008סקירה אצל   (הטרוגני

 24.1 של ממוצע (יסודיים ספר שבבתי מאלו יותר תוגדולו צפופות להיות נוטות ב"בחט הכיתות

 יש לכך). 2008, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה; בהתאמה 21.4 לעומת כיתה בכל תלמידים

 בלימודים תלמידים של העניין, השליטה מיקוד, לימודיים הישגים על שלילית השפעה

 סקירה (ס"ביה יקוםומ אקונומי-סוציו מעמד על בקרה הייתה כאשר גם, לימודית ומסוגלות

  ). Goldberg & Israelashvili, 2008  אצל

 שבעוד, כך. שונות לימוד ומגמות להקבצות תלמידים למיין נוטות ביניים חטיבות

 מורה ועם תלמידים אותם עם אחת בכיתה זמן לאורך לומדים תלמידים היסודי הספר שבבית

 שונים ומורים תלמידים ופוגשים הלכית כיתה בין נעים ב"חט תלמידי, היום אורך לכל אחת

 קרובים קשרים פיתוח על מקשה זה ארגון). 2008, וטובין אופלטקה (הלימודים יום במהלך

לכך . )Goldberg & Israelashvili, 2008 (למורים תלמידים בין ובעיקר התלמידים בין ותומכים

 מורה בין יוביח קשרכך ש על מצביעים מחקרים. יתכנו השלכות על התנהגות התלמידים

, גניבה כולל בעייתיות התנהגויות ומצמצם הספר בבית אלימות של בעיות מפחית לתלמיד

 ,Wang( וורבלית פיזית בריונות או,  בנשק שימוש,   במהלך יום הלימודיםס"מביה סתלקותה

Selman, Dishion, & Stormshak, 2010; Wei, Williams, Chen, & Chang, 2010 .(שרק,   כמו כן 

 ספרית-בית להסתגלות קשור) תלמידים של תפיסתם לפי (באמון המאופיין תלמיד-מורה

 ושפה אנגלית, מתמטיקה בתחומי לימודיים בהישגים לשיפור התורמות אקדמית ומוטיבציה

)Lee, 2007 .(  

                                                           
או השוואה לחטיבה העליונה ) יב-שמקיף כיתות ט(הלומדים במסגרת התיכון ' תלמידי כיתה טל ההשוואה 1
  .לכך שהתייחסו מאמרים נמצאו שלא מכיוון ביותר מוגבלת היא) יב-כיתות י(
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 שבו TIMSS ח"מדו ללמוד ניתן ב"בחט ההוראה כוחות על. ההוראה כוחות מאפייני

 שנים 15 (בהוראה ניסיון פחות יש' ח בכיתה המלמדים ומדעים טיקהמתמ למורי כי דווח

, זאת עם). Martin, Mullis, & Foy, 2007; בממוצע שנה 17(' ד כיתה למורי מאשר) בממוצע

 להיות נוטים וותיקים מורים שכן, יתרון בהכרח לא הוא מורים בקרב יותר רב שוותק נראה

 ,Lai, Sadoulet, & de Javry (תלמידים בקרב תריו נמוכים להישגים שקשור דבר, שחוקים

 ומדעים למתמטיקה מורים של יותר גבוה שאחוז מצא TIMSS-ה ח"דו, בנוסף). 2007

 ,.Martin et al(' ד בכיתה המלמדים מאלו מתקדמים תארים בעלי הם' ח בכיתה המלמדים

 שנתיים שמונה ייםיסוד ספר בתי לבין ביניים חטיבות בין שהשווה במחקר, זאת עם). 2007

 מתאימה הכשרה עם מורים של יותר גבוה אחוז היה ותיקים שנתיים שמונה ספר שבבתי, נמצא

 של יותר נמוך אחוז היה חדשים שנתיים שמונה ספר שבבתי בעוד) 85% (ב"חט לעומת) 93%(

  ).  Byrnes & Ruby, 2007 (ב"חט לעומת מתאימה הכשרה עם מורים

 רמת מאשר פחות לא חשוב גורם הוא שלהם ההוראה בתחום מורים של התמחות

 דיפרנציאציה ישנה  הביניים שבחטיבת העובדה לאור במיוחד, מורים של הפורמאלית ההשכלה

 םהמוריש, םשלתלמידי מראים מחקרים. שונות לימוד ומגמות הקבצות, לימוד תחומי של

 מאשר במתמטיקה יותר גבוהים ציונים היו תםהכשר תחום את הביניים בחטיבת לימדו

). Alexander & Fuller, 2005 (הכשרתם בתחום שאינם מקצועות שלימדו מורים של תלמידים

 עם מסביבות ותלמידים מלכתחילה נמוכים הישגים עם תלמידים דבר נמצא בעיקר בקרב ה

  ). Lai et al., 2007 (נמוכה אקונומית-סוציו רמה

יע על דפוס אחיד ועקבי המאפיין את לא ניתן להצב, שעל פי הספרות, משמעות הדבר

  . מורי חטיבות הביניים שכן הדבר תלוי גם בהקשר הבית ספרי שבו הם מלמדים

  

  הביניים בחטיבת החינוכי התהליך

 מראים) Education at a Glance) 2009 ח"בדו המוצגים OECD-ה נתוני. לימוד הדגשי

 היסודי הספר בבית כאשר, ב"לחט דיהיסו הספר בית בין הלימוד שעות בהיקף הבדלים שישנם

 םבהדגשי הבדלים גם קיימים הלימוד מסגרות שתי בין. ב"בחט מאשר שעות פחות לומדים

 אוריינות נושאי בלמידת זמן יותר מבלים, יסודי ספר בבית הלומדים, 9-11 גילאיב. םיהלימודי

 ללמידת זמן שיםמקדי 12-14 בגילאים שתלמידים בעוד ומתמטיקה) וספרות כתיבה, קריאה(

 מפתיע אינו הדבר כי ,לציין יש). OECD, 2009 (ואומנויות זרות שפות, החברה מדעי, מדעים

 הכיתה בדרגות בעיקר, והכתיבה הקריאה יסודות להוראת מכוונים היסודיים הספר בתי שכן

   .הנמוכות

 ושיפור מאמץ על דגש ישנו שבו, היסודי הספר לבית בהשוואה. אקדמי ולחץ דגש 

 למורים בהשוואה. מהתלמידים גבוהות אקדמיות בציפיות מתאפיינות הביניים חטיבות, אישי

, לאחרים יחסי באופן התלמידים יכולות את מעריכים ב"מחט מורים, היסודי הספר מבית

 ומעבירים תחרותיות מדגישים, נכשל ציון לתת יותר ונוטים ציונים במתן יותר מחמירים

 ,Randall & Engelhard, 2009 Goldberg & Israelashvili (ללמידה ותרי רבה אחריות לתלמידים

2008; .(  



11 

 

נוטים להחמיר  ב"חט שמורי הסבירו)  Randall & Engelhard ,2009(רנדל ואנגלהרד 

. חטיבה העליונהה של דרישותל התלמידים את להכין לחץ מרגישים שהם כיוון ציונים במתן

, לתלמיד המותאמות פעילויות על ופחות הלימוד חומר תהעבר על רב דגש ישנו, לכך בהתאם

 על דגש באמצעות לתחרות והלחץ הפרונטאלית ההוראה, בעניין זה. קבוצתית עבודה כגון

 לירידה הגורמים בין הם, הביניים חטיבות את המאפיינים, תלמידים ביצועי השוואת

  ).Eccles et al., 1993 ; 2008, וטובין  אופלטקה (תלמידים של הלימודית במוטיבציה

  

 לבתי בהשוואה חיובי פחות ספרי בית אקלים כבעלת נתפסת ב"חט .ספרי בית אקלים

 של חיוביות בתפיסות ירידה נמצאה' ח עד' ו מכיתה תלמידים אחר במעקב. יסודיים ספר

, תלמיד- מורה קשר, ילדים בין קשרים, וסדר משמעת, אקדמי מיקוד מבחינת ס"ביה אקלים

  הספר בית כללי לגבי ועקביות ובהירות לתלמידים שניתנת האוטונומיה מידת, ריםמו תמיכת

)Wang et al., 2010 ;2007 (Way, Reddy, & Rhodes .יש הספר בית אקלים של ירודה תפיסתל 

 מחקרים. התלמידים של והחברתית הפסיכולוגית, הלימודית ההסתגלותי עם שלילקשר 

, תלמידים של הפרעות מבחינת יותר שלילי ספרי בית אקלים על דיווחו שמורים שככל מראים

 לאחרים התלמידים רגישות והעדר, יטחוןבתחושת  העדר, ותלמיד מורה בין קרוב קשר העדר

 נמוכים היו ומתמטיקה בקריאה מתוקננים במבחנים התלמידים של הישגיהם כך, מהם השונים

 ,Brand, Felner (יותר נמוכה הייתה והתנהגותית, חברתית, הרגשית הסתגלותם ורמת יותר

Seitsinger, Burns, & Bolton, 2008 ;Way et al., 2007; Loukas & Murphy, 2007 .(  

 היסודי הספר מבית במעבר הורים במעורבות לירידה עדויות ישנן. הורים מעורבות

) Martin et al., 2007 (הבינלאומי TIMSS-ה בסקר. )Eccles & Harold, 1993, למשל(ב "לחט

 הוריהם את הזמין ס"שביה כך על שדיווחו' ד לעומת' ח בכיתה ילדים של יותר נמוך אחוז נמצא

, )84% לעומת 75% (ספריות-בית ובנסיעות בתוכניות, לפרויקטים בהתנדבות מעורבים להיות

-בית בועדות ובהשתתפות, )95% לעומת 91% (שלו הבית שיעורי את יסיים שהילד בדאגה

 הלימודית להסתגלות ב"בחט הורים מעורבות של החשיבות לאור). 71% לעומת 67% (ספריות

 תלמידים של יותר גבוהים מוטיבציהלו להישגים זו מעורבות של והקשר ס"לביה תלמידים של

)Hill & Tyson, 2009 ;Regner, Loose, & Dumas, 2009; Duchesne & Ratelle, 2007(  ,הירידה 

 בגיל במיוחד תלמידים של לקשיים יםהסבראת אחד  להוות יכולה ב"בחט הורים במעורבות

 את מותיר, זה חינוכי בשלב הספר לבית ההורים בין הקשר התרופפותיש לציין כי . ההתבגרות

עם . ההוראה כוחות על ספרית הבית המסגרת בתוך ההתבגרות גיל עם ההתמודדות נטל מרבית

, במובן זה. אם כי באופן עקיף, ות לבית הספרהורים ממשיכים להוות גורם בעל חשיב, זאת

ולא בתור (נמצא קשר בין תפיסות התלמידים את הוריהם כמתייחסים אליהם כמתבגרים 

 ,Lord, Eccles, & McCarthy(ב "ותומכים באוטונומיה שלהם לבין הסתגלות טובה לחט) ילדים

1994.(  

. ואלימות משמעת של בעיות בעלת לימודית כמסגרת נתפסת ב"חט. ואלימות משמעת

 חמורה, גופני ונזק איומים, הפחדות, הקנטות הכוללת, האלימות בעיית כי מראים מחקרים

, )2008, וטובין אופלטקה (ותיכונים יסודיים ספר בתי לעומת ביניים בחטיבות דווקא במיוחד

 ולא בעיות). Wang et al., 2010 (ב"חט שנות לאורך התנהגות בבעיות עלייה ישנה כאשר
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 בטוח לא, מסוכן כמקום ב"חט את התלמידים ובתפיסת ס"מביה מרובות השעיותמתבטאות ב

שהובאה על  הספרות סקירת פי על). Weiss & Kipnes, 2006; 2008, וטובין אופלטקה( ומאיים

 יחסים הם ב"בחט ספרית בית ואלימות בבריונות לעלייה הגורמים, )2008 (וטובין אופלטקה ידי

 רבה הקפדה ישנה ב"בחט, זאת עם. הספר בבתי קהילתיות מאפייני והיעדר כיתהב אישיים לא

. )Goldberg & Israelashvili, 2008 (היסודי הספר בבית מאשר ומשמעת התנהגות כללי על יותר

 ,.Wang et al (בעייתיות בהתנהגויות בעיסוק הצורך את מפחיתמצב זה , מכאן שמצד אחד

מצב המפחית  , בענייני סדר ומשמעתרשים להשקיע יותר זמן ומאמץ המורים נד,  ומצד שני)2010

תלמידים לטול חלק פעיל בקבלת החלטות לימודיות וכיתתיות   הלשהזדמנויות האת האפשרויות ו

)Eccles et al., 1993.(  

  

  תוצרים

 הפסיכולוגיים, הקוגניטיביים התוצרים על להצביע מאפשרת הספרות סקירת

  . אלו לתוצרים התייחסות להלן. הביניים חטיבות יתלמיד של והחברתיים

 תלמידים, שנתיים שמונה יסודיים ספר בבתי תלמידים לעומת. לימודיים הישגים

 במתמטיקה ובמיוחד, השונים במקצועות יותר נמוכים לימודיים הישגים בעלי הם ב"בחט

 הפנימית יבציהבמוט הירידה י"ע מוסבר להיות יכול זה הבדל). 2008, וטובין אופלטקה(

). Weiss & Kipnes, 2006 ( ב"לחט המעבר לאחר תלמידים של נמוכה עצמית ובהערכה ללמידה

ב מצא "ס היסודי ובחט"מחקר אורך שעקב אחר תלמידים במהלך לימודיהם בביה, לדוגמא

כולל , ירידה במסוגלות העצמית ובתפיסותיהם את חשיבות הלימודים בתחומים שונים

שהחוויות , עדות נוספת לכך). Wigfield & Eccles, 1994(מוסיקה וספורט , קריאה, מתמטיקה

שבהן מתנסים התלמידים לאורך שנות הלימוד בבית הספר  קשורה למידת הצלחתם בלימודים 

שהתמקדה בתחום האורינות ) Archambault, Eccles, and  Vida)   2010נמצאה בעבודתם של   

ך שקיים דפוס בולט עבור מרבית התלמידים של ירידה לאורך דווח על כ, במחקר זה. הלשונית

ובהערכה של התלמידים את יכולתם ) חשיבות ושימושיות(זמן בעמדותיהם כלפי אורינות  

ובעיקר עם המעבר , שחלה עם המעברים מדרגת כיתה לאחרת, בתחום האורינות הלשונית

עה של האורינות הלשונית על לכך ישנה משמעות רבה במיוחד לאור ההשפ. לחטיבת הביניים

 בקרב בהישגים לירידה כקשורים שנמצאו ב"חט מאפייניבין . ההצלחה בתחומי דעת אחרים

 באוכלוסיית ההטרוגניות רמתנכללים ) היסודי הספר בית תלמידי לעומת (ב"חט תלמידי

   ).Byrnes & Ruby, 2007 (ספרי-הבית והמעבר יותר הגדולות הכיתות, והתלמידים המורים

 הספר מבית תלמידים היעדרויות של יותר גבוהים לשיעורים עדויות ישנן. היעדרויות

 גבוהה נוכחות בעלי התלמידים אחוז  TIMSS-ה מחקר ממצאי לפי. יסודי ס"בבי מאשר ב"בחט

 קשורה הייתה ס"מביה היעדרות). 43%(' ד בכיתה מאשר) 21%(' ח בכיתה יותר נמוך ס"בביה

 גבוהים הישגים בעלי הינם הספר בבית גבוהה נוכחות עם שתלמידים ךכ, לימודיים להישגים

  ).  Martin et al., 2007 (יותר

. תלמידים של הלימודית הסתגלותנמצא קשור ל ב"לחט מעברה. תיכונית השכלה סיום

בסיכויי  ירידה ניבא ב"לחט המעבר, שנתיים שמונה ספר בבתי שלמדו לתלמידים בהשוואה

  ). Bedard & Do, 2005 (במועד התיכונית ההשכלההסיום של 
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 ההיבט על משפיעה ב"חטל המעברש מראים מחקרים. חברתית-פסיכו הסתגלות

 חוסר, אונים חוסר, לחץ תחושת כגון, שונים קשייםלולה ליצור וע תלמידים של חברתי-הפסיכו

 קטיביותהיפרא, ריכוז חוסר כגון וריכוז קשב הפרעת של בסימפטומים ועלייה רצון שביעות

 וירידה )Langberg, Epstein, Altaya,  Molina, Arnold, & Vitiello, 2008 (ואימפולסיביות

  ).  Wigfield & Eccles, 1994(בהערכה העצמית  

חשיבותה של הקריאה העצמאית להישגי תלמידי בתחום האוריינות . עניין בקריאה

יסוס אמפירי במחקרים שונים קבלה ב) דקדוק, קריאה, אוצר מילים, למשל הבנת הנקרא(

ם המעבר לחטיבת הביניים חלה ירידה במידת העניין עיש עדויות לכך ש).  ח"סקירה ראה מט(

בירידה במוטיבציה פנימית אחד ההסברים לחוסר העניין בקריאה  קשור . בקריאה לשם הנאה

הסברים ).  ;Wilson & Casey, 2007 2000קאלינן  ( ללמידה המאפיינת את תחילת גיל ההתבגרות

שבחן את נושא קריאת ) Jones, 2009(ונס  'ג. אחרים מצביעים על היצע הספרות המוצעת למתבגרים

מצא כי ישנו פער בין תפיסות של מורים ושל תלמידים ביחס לעניינם בחומרי , ב"פנאי של תלמידי חטה

ס מעניינים "ביה מהתלמידים הרגישו שהספרים בספריית 40%-רק כ. הקריאה המוצעים בספרייה

  .  אותם ושהם מרוצים מהספרייה

  

 בסביבת משמעותי בשינוי כרוך ב"לחט היסודי הספר מבית המעבר, זה פרק לסיכום

, יותר הטרוגניתו גדולה לימודית למסגרת מעבר זהו,  היסודי הספר לבית בהשוואה. הלמידה

, זו סביבה). Byrnes & Ruby, 2007 (חברתיים ותומעמד מיעוט קבוצות ממגוון המורכבת

 תובענית גם הינה, )'יב-'י(או החטיבה העליונה ) 'יב-'ט (התיכון של ארגוניים מאפיינים שאימצה

 אקדמי בדגש מתאפיינות הביניים בחטיבת והלמידה ההוראה. לימודית מבחינה ותחרותית

 לחץדה בעמי, תחרותיות, להישגיות בתביעות התלמידים מצד ביטוי לידי בא שהדבר כפי, ניכר

 מגמהאנו עדים ל המורים מצד. הלימוד חומר עם יתאעצמ ובהתמודדות מבחנים של

מתאפיינת חטיבת ,  כמו כן.התיכוני לחינוך הדומה ובהתמקצעות התמחות, לאקדמיזציה

הביניים במעט תמיכה אישית ובקשרים חברתיים רופפים בין התלמידים למורים ובין 

    . התלמידים לקבוצת השווים

ניתן ללמוד כי  חטיבת הביניים כמעט ואינה מזמנת , ר הסקירה שהובאה עד כהלאו

  . לתלמידיה אפשרויות המקלות על התמודדותם עם השינויים שהם חווים בגיל ההתבגרות

מהווה מסגרת לימוד שאינה מצליחה , חטיבת הביניים, כפי שנמצא בספרות המחקרית 

חוסר . התייחס לצרכים הייחודיים שלהםלספק תמיכה אישית לתלמידים ואינה נוטה ל

המוטיבציה  , על רמת ההישגיםההסתגלות לחטיבת הביניים ומשפיעההתאמה זו מקשה על  

 להתמודד ב"חט של היכולתסביר להניח ש .ללימודים וההתנהגות של התלמידים בבית הספר

 ההוראה במשאבי פיחות בשלגם  תמוגבל יאה ב"חט תלמידי של הייחודיים המאפיינים עם

 ומחוצה לו )ספר בתי או כיתות גודל, למשל(בתוך בית הספר  המורים לרשות העומדים

 התלמידים ללמידת חיוני משאב המהווה ההורים וקהילת הספר בית שבין הקשר היחלשות(

 להן החינוכיות והנסיבות בית הספר סביבת של נראה כי המאפיינים, באופן כללי .)הספר ולבית

, התקינה להתפתחותם ספרית-החוויה הבית חשיבות את  מאוששיםיםהתלמיד פיםנחש

  . ) Eccles et al., 1993 (דרכי למידתםם והלהישגי
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ם של בית הספר משאביוה,תהליכי הלמידה, התלמידים צרכי בין התאמהה חוסר

 ביטוי לידי באיםשל התלמידים כפי שאלו  נמוכים חינוכיים לתוצריםכנראה  גורמים , וסביבתו

  .)Eccles et al, 1993(  והלימודי החברתי, ההתנהגותי, הנפשי בתפקוד רידהבי

   

  ביניים בחטיבות התערבויות

 של רחב מגוון פותחו הביניים בחטיבות המתעוררים הקשיים עם להתמודד מנת על

 מבחר של מיון נערוך, זה בפרק. זו חינוכית במסגרת ליישום המיועדות התערבותתוכניות 

  . ההתערבויות תוצרי ולפי לה מכוונת שהתוכנית האוכלוסייה פיל התערבויות

 בתלמידי המתמקדות התערבויות מגוון יש .לתלמידים המכוונות התערבות תוכניות

 הסתגלותם לשיפור ולתרום וההתנהגותי הלימודי התחום את לקדם נועדו ואשר ביניים חטיבות

, לימודיים כישורים שיפור שכללו יבטיםה נבחנו, הלימודי בתחום. הספר בבית חברתית-הפסיכו

 & ,Barak & Mesika, 2007; Hsieh, Cho, Liu (לימודיים והישגים ללימודים עצמית מסוגלות

Schallert, 2008; Poynton, Carlson, Hopper, & Carey, 2006; Lampley & Johnson, 2010 .(

 בעיות פתרון דרך מדעים למדוש תלמידים 2-3 של בקבוצות למידה כללה אחת תוכנית, לדוגמא

 ההשתתפות. וידיאו וסרטי גרפיים כלים שילבה אשר מחשב בתוכנת) התלמידים בין (משותף

 ,Hsieh (התלמידים של העצמית ובמסוגלות במדעים בהישגים לשיפור קשורה הייתה בתוכנית

Cho, Liu, & Schallert, 2008 .(תפקדו ספרניםו מנהלים, מורים בה התערבות היא נוספת דוגמא 

 חם קשר פיתוח על דגש תוך ואחרים לימודיים בנושאים תלמידים עבור אישיים כמדריכים גם

. חיובית התנהגות ועידוד תקשורת, בעיות פתרון, למידה הרגלי ופיתוח אכפתי מבוגר עם

 ,Lampley & Johnson (התלמידים ובהתנהגות בהישגים מובהק שיפור נמצא, התוכנית בעקבות

 בכדי םהלצרכי היענות  ו,התלמידים לרווחת דאגה פיתוח על התבססה אחרת תוכנית.  )2010

 התקדמות הראו בתוכנית ההשתתפות לאחר הערכה ממצאי. הלימודיים הישגיהם את לקדם

  ).Strahan & Layell, 2006 (התלמידים בקרב ומתמטיקה בקריאה

  

 התלמידים תפיסת שיפורל שכוונה תוכנית נמצאה חברתית-הפסיכו ההסתגלות בתחום

 היו כשהתלמידים, התנהגות על ושליליים חיוביים תגמולים מתן באמצעות ס"ביה אקלים את

 בתפיסת שיפור   חלכאשר, חלקית הצלחה הראתה התוכנית. התגמולים נהלי בקביעת שותפים

 רק נמצאה בספרות). Thompson, 2008 (תלמידים בקרב ולא המורים בקרב ס"ביה של האקלים

 מעורבות, לימודיים הישגים קידום על זמני בו דגש ששמה אחת ממדית-רב התערבות תוכנית

 בשעות בחינוך מקצוע אנשי י"ע הופעלה התוכנית. תלמידים של התנהגות ובעיות ספרית-בית

 בעזרה, )'וכו, ספורט, אומנות, מוסיקה (לימודית בהעשרה והתמקדה הספר בבתי צ"אחה

). org.tascorp.www://http/ (תומכים מבוגרים לבין הילדים בין קשרים ובפיתוח בית בשיעורי

 יותר רבים קורסים ובסיום הספר בבית לנוכחות ביחס טווח ארוכת הצלחה הראתה התוכנית

השתתפו בה  שלא אלו לבין ב"בחט בתוכנית שהשתתפו תלמידים בקרב חטיבה העליונהב

)Russell, Mielke, Miller, & Johnson, 2007.(  

 דרך ספריות- בית בעיות בשיפור השהתמקד תוכנית הנמצא הספרות בסקירת. מורים

-בית החלטות בקבלת מורים של מעורבותם את קידמה זו תוכנית. וריםלמ המכוונת התערבות
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 שיפור לח כי הראו המחקר ממצאי .ס"ביה אקלים את לשפרוישומן בפועל בכדי  ספריות

 שיפור על דיווחו ס"מביה תלמידיםגם ה, בנוסף. ס"בביה והאקלים המנהל את המורים בתפיסת

  ). Rhodes et al., 2009 (ס"ביה באקלים

 התנהגות בעיות להקטין מנת על הורים עם שעבדה אחת וכניתנמצאה ת. הורים

 הורות שיטות יפורבש התמקדה התוכנית). Stormshack, 2005 (תלמידים בקרב בסמים ושימוש

 ס"ביה בין לגשר מייעץ הורה הפעילה התוכנית, בנוסף. להורים וייעוץ תמיכה מתן תוך יעילות

 בבעיות העלייה את והפחיתה כיעילה הוכחה התוכנית. שיתופיות לקדם מנת על מורים לבין

  ).Stormshack, 2005 (ב"בחט האופייניות התנהגות

 ספרית הבית במערכת התמקדו רבות ניותתוכ. מערכתיות/משולבות התערבויות

 בתחום משמעותית השפעה ליצור בכדי ,ב"בחט גורמים מספרל זמנית-בושהתייחסו  אוכמכלול 

 בתחום. כולו הספר בבית שינוייםלצד , התלמידים של חברתי- והפסיכו ההתנהגותי, הלימודי

 שדוגלת ספרית בית הרפורמ מתארים) Ross, McDonald, & Alberg) 2007, לדוגמא, הלימודי

 המורים נגישות הגברת, קפדנית לימודים תוכנית יצירת, הלימודים ושנת יום בהארכת

 הצביעה התוכנית. ס"ביה לבין המשפחה בין בקשר והשקעה ס"ביה שעות אחר גם לתלמידים

 תוכנית. הביקורת קבוצת לעומת בתוכנית שהשתתפו ילדים אצל יותר גבוהים הישגים על

 של הישגים לקידוםשנועדה  מרובות אינטליגנציות של מודל על מבוססת פתנוס מקיפה

 הגדרת כללה התוכנית. שונים אומנות בסוגי שימושעל ידי  שונים בתחומים תלמידים

 של פעילה למידה, וההוראה ההערכה ושיטות הלימודים תוכנית מתוכננותלפיהם  סטנדרטים

 בהישגי עלייה נמצאה התוכנית בעקבות. הספר בית אקלים שיפורו מוריםב תמיכה, תלמידים

 התלמידים נוכחות על השפעה הייתהתוכנית לא ל אך ביקורת לקבוצת בהשוואה התלמידים

)Munoz et al., 2007 .(ה פ"ע ארצית יעוצית תוכנית תיאר נוסף מחקר-American School 

Counseling Association, לימודים תוכניתח פיתו, כגון היועץ תפקיד בהגדרת שמתמקדת 

 נמצאה התוכנית. בתלמידים פרטני טיפול, ס"בביה לתלמידים אישי תכנון, מובנית יעוצית

 ,Sink, Akos, Turnball, & Mvududu (תלמידים של הלימודיים בהישגים לשיפור כתורמת

2008.(  

 באמצעות חיובית בהתנהגות לתמיכה ספרית בית תוכנית נמצאה, ההתנהגותי בתחום

 הגדרת, לדוגמא (ראויה ולא ראויה להתנהגות ברורים ספריים-בית ותהליכים ציפיות הגדרת

 מורים הנחיית, לתלמידים אלה ציפיות העברת, )למנהל התלמיד ולפניית לריתוק התנאים

 לימוד, )ראויה התנהגות על חיובי בחיזוק שימוש, לדוגמא (וביישומה התוכנית בעקרונות

 בבעיות הפחתה הייתה התוכנית בעקבות. מתמשכים ערכהוה ופיקוח חברתיים כישורים

). Lassen, Steele, & Sailor, 2006 (וקריאה במתמטיקה אקדמיים בהישגים ועלייה התנהגות

 לחזק מנת על לתלמידים ושבח עידוד מכתבילכתוב  מוריםהנחתה  נוספת התערבות תוכנית

 & ,Peterson-Nelson, Young, Young (לתלמידים חברתיים כישורים לימוד וחיובית התנהגות

Cox, 2010 .(מכתבי ומספר ההתנהגות בעיות מספר בין שלילי מתאם נמצא, התוכנית בעקבות 

  .התלמידים של השבח

 ס"לביה תלמידים של הסתגלות לשיפור תוכנית נמצאה חברתי-הפסיכו בתחום

 אקדמית הערכה ,מחקר על המבוססת גבוהה באיכות הוראה המשלבת, ב"לחט המעבר בעקבות
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 המבוססות התערבויות ויישום תלמידים של הביצוע אחר מעקב, ספרית בית והתנהגותית

 נעשה לא ההתערבות תוכנית של המפורט התיאור למרות). Johnson & Smith, 2008 (מחקרית

  . יעילותה את שבחן מחקר

, )Jewett, 2009, Connell & Klem, 2006 (תוכניות שתי נמצאו ספרי הבית בתחום

 קהילה יצירת גוןכ, מגוונות פעולה דרכיעל ידי שילוב בין  ס"ביה אקלים את לשפר שמטרתן

 בין יותותפוש יצירת או קטנות למידה קהילות יצירת, ספריים-בית קשרים פיתוח, ספרית-בית

  .הללו התוכניות של הערכה כללו לא אלו מאמרים גם אולם. המשפחה לבין ס"ביה

  

 בעיקר הממוקדות התערבות תוכניות של מגוון יש כי הראתה ספרותה סקירת ,סיכוםל

 ושיפור לימודיים הישגים לקידום נועדו מרביתן כאשר, בתלמידים או כמערכת הספר בבית

 התערבות מוקדי לזהות ניתן, התוכניות בין ההבדלים למרות. תלמידים של התנהגותם

 רבות תוכניות. הביניים יבותבחט המתעוררים הקשיים עם להתמודד שנועדו משותפים

 דמויות או מורים בין הקשר את לשפר ניסיונות תוך, תלמיד-מורה הקשר להתרופפות התייחסו

 את לשפר מאמצים עשו רבות תוכניות, ספרית הבית ברמה. התלמידים לבין אחרות מבוגרות

 וטיפול ספריות בית בהחלטות מורים מעורבות יצירת באמצעות ב"בחט ספרי הבית האקלים

 השונות ההתערבות תוכניות כי לומר ניתן. ספרית בית ואלימות התנהגות בבעיות מערכתי

 המעורבות והגברת וסביבתו ס"ביה ובין ס"בביה החברתיים הקשרים וחיזוק לפיתוח פועלות

 ללמידה הבסיס את ליצור מנת על) ומורים הנהלה, תלמידים, מורים (ס"לביה השותפים כל של

תוכניות ההתערבות מנסות לשלב ,  במובן זה.התלמידים של האישית הרווחה וםולקיד יעילה

בחטיבת הביניים מרכיבים שיש בהם כדי לבסס סביבה בית ספרית שתהיה מותאמת יותר 

  .  לצרכי התלמידים

  

  ביניים בחטיבות אוריינות

 לשפר שנעשו מאמצים ונתאר האוריינות לנושא ספציפי באופן נתייחס זה בפרק

 נתאר, מכן לאחר. מחקרית בספרות אותרו שאלו כפי ב"חט תלמידי בקרב באוריינות גיםהיש

 ובמערכת מיוחד באופן גבוהים באוריינות שהישגיהן מדינות של והמדיניות הפעולה דרכי את

  .ביניים חטיבות יש שלהן החינוך

 יינותבאור הישגים לקידום ההתערבויות מאפייני פירוט להלן .באוריינות התערבויות

 כישורי: שלהם והתוצרים) ספר בתי או מורים, תלמידים (היעד אוכלוסיית לפי לשונית

  . השניים בין לשילוב או לכתיבה, לקריאה הקשורים אוריינות

 למידה באסטרטגיות בשימוש ממוקדות התערבות תוכניות של רחב מגוון. תלמידים

 עם ומשולבות בכיתה ברובן ותמופעל אלה תוכניות. ב"בחט תלמידים של הקריאה לשיפור

 אסטרטגיות ביניהן, שונות למידה אסטרטגיות לפתח אלה תוכניות מטרת. מורים של משוב

 טעויות ותיקון משוב עם בשילוב טקסטים של חוזרת קריאה, לדוגמא, הקריאה שטף לשיפור

)Alber-Morgan, Ramp, Anderson, & Martin, 2007( ,מילים זיהוי לימוד) Vaughn et al., 2010 (

 ,Shippen, Houchins, Steventon, & Sartor (שלמות והברות אותיות של צליל-סימן ופענוח

 כגון, הנקרא הבנת לשיפור קוגניטיביות מטה באסטרטגיות שימוש נעשה כן כמו). 2005
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 ,Chamberlain, Daniels, Madden, & Slavin (שונים מסוגים טקסטים מבני לזיהוי אסטרטגיות

 בתמונות שימוש, טקסטים סיכום, שאלות שאילת, קודם לידע טקסטים קישור, )2009

)Chamberlain et al., 2009; Radcliffe, Caverly, Hand, & Franke, 2008( ,מילים אוצר על עבודה 

)Vaughn et al., 2010 (ומעקב הערכה באמצעות תלמידים של העצמית המודעות וקידום 

 אלו מחקרים כללי באופן). Chamberlain et al., 2009 (הטקסט את יןלהב יכולתם אחר עצמיים

 כולל, השונות הקריאה ביכולות בהישגים שיפורים היו בתוכניות ההשתתפות שלאחר הראו

 ,.Alber-Morgan et al., 2007; Radcliffe et al., 2008; Shippen et al (הקריאה ושטף מהירות

2005; Vaughn et al., 2010( ,בקריאה הטעויות פרמס) Alber-Morgan et al., 2007( ,הבנת 

 באוצר וידע) Alber-Morgan et al., 2007; Radcliffe et al., 2008; Vaughn et al., 2010 (הנקרא

   .)Chamberlain et al., 2009 (מילים

, בהתערבות זו. Vaughn et al., (2010)מדווחת בעבודתם של ,  לתוכניות מסוג זהדוגמא

התוכנית . שלמדו בחטיבת הביניים' ורים הפעילו תוכנית שנתית לאוריינות לתלמידי כיתה ומ

באוצר המילים ובהבנת הנקרא של התלמידים באמצעות , הדגישה קידום בשטף הקריאה

כאשר  תלמיד אחד היה בעל  קשיים בקריאה והאחר היה  , קריאה חוזרת של טקסטים בזוגות

י חלוקת "התלמידים למדו אסטרטגיות לפענוח מילים ע. יותרבעל יכולות קריאה גבוהות 

למידת אוצר מילים באמצעות הגדרות קצרות ופשוטות והתאמת מילים , מילים לחלקים

ושיפור הבנת הנקרא דרך שאילת שאלות על טקסטים שאותם הם קראו ומתן , להגדרות שלהן

 על מנת לקדם ולאתגר את במהלך התוכנית שולבו אלמנטים נוספים. תשובות לשאלות אלה

כתיבת , סיכום רעיונות, שאילת שאלות מורכבות יותר, כגון עבודה על איות, התלמידים

 מתון שיפור נמצא התוכנית בעקבות. חיבורים ויישום התכנים השונים בקריאה עצמאית

 פענוח, פסקאות הבנת, באיות משמעותי ושיפור הנקרא והבנת הקריאה שטף, פענוח ביכולות

מתאר ניסוי , אחר מחקר). Vaughn et al., 2010 (לצלילים אותיות לתרגם והיכולת נמיפו

כל . ב הקריאו טקסט  בפני המורה "תלמידי חט,  בניסוי זה. המבוסס על תרגול ומשוב מידי

. פעם שהתלמיד טעה המורה הקריא את המילה באופן נכון וביקש מהתלמיד לחזור על המילה

לאחר סיום ההקראה של הטקסט . הצליח לחזור על המילהזה  אשר כהמורה שיבח את התלמיד

מה "המורה חזר לאותן המילים בהן התלמיד טעה ושאל אותו )  דקות בממוצע5-7שערך (

, המורה שיבח אותו, במידה והתלמיד הקריא את המילה בצורה הנכונה". ?המילה הזאת

. ביקש מהתלמיד לחזור על המילההמורה הקריא את המילה בצורה הנכונה ו, וכשהתלמיד טעה

המורה חזר על אותו תהליך  פעם נוספת וביקש מהתלמיד לנסות לשפר את כמות המילים 

בשלב השני של הניסוי התלמיד התבקש להקריא כותרת של טקסט ולנסות . שהקריא באופן נכון

 של לאחר מכן התלמיד התבקש להקריא את שתי השורות הראשונות. לנבא מה יקרה בסיפור

התלמיד המשיך והקריא את שאר הסיפור בשילוב עם . הטקסט ולנבא את המשך הסיפור

המורה והתלמיד דיברו על ההתאמה , בסיום ההקראה. תיקונים ומשוב שתוארו בשלב הקודם

 קראו התלמידים נמצא כי לאחר ההשתתפות בתוכנית זו .בין הניבוי של הסיפור לסיפור בפועל

 ,.Alber-Morgan et al (הנקרא בהבנת והתקדמו בקריאה טעויות חותפ עשו, יותר מהיר בקצב

2007.(     
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. ס"בביה הלימודים שעות במסגרתשהתקיימו שלא  אחרות תוכניותבספרות מדווח על 

 תלמידים .  לתוכנית כזו מבוססת על התאמת שיטת הלימוד ליכולות של התלמידדוגמא

סוג "ו שאלון על מנת לקבוע את מילא, בתחום זה שהתקשו בקריאה וביקשו סיוע

, ויזואלי, לוגי, ורבלי(המתאים להם ביותר לפי הקטגוריזציה של גרדנר " האינטליגנציה

מורים קיבלנו הנחייה בלימוד לפי שיטת ). אישי- בינאישי או תוך, נטורלי, פיזי, מוסיקלי

). Al-Balhan, 2006 (האינטליגנציות המרובות של גרדנר והתאימו את צורת הלימוד  לילדים

כשאחד מבני הזוג תפקד כמורה פרטי עבור בן הזוג ,  חולקו לזוגותתלמידים נוספת בתוכנית

הזוגות נפגשו באופן ). Baldwin Veerkamp, Kamps, & Cooper, 2007 (הקריאה בתחוםהשני 

הנחו את המפגש באמצעות חומרי לימוד " מורים הפרטיים"יומי וקראו ספרים יחד כשה

). שאלות על הבנת הנקרא וטושים, כרטיסים עם מילים חדשות, דפי הנחייה(מהמורים שקיבלו 

ושילדים שונים עבדו " המורה הפרטי"חשוב לציין כי שני בני הזוג קיבלו את ההזדמנות להיות 

בזמן המפגשים המורים הסתובבו בכיתה והשגיחו על . יחד בתקופות שונות של השנה

 הראו אלה תוכניות. ב עם מתן פרסים עבור התנהגות טובהבשילו, ההתנהלות של הקבוצות

 מילים באוצר וכן, )Al-Balhan, 2006 (השנה לאורך כלליים בהישגים לשיפור והביאו הצלחה

 תוכניות תיארו מאמרים שני, בנוסף). Baldwin Veerkamp et al., 2007 (הנקרא ובהבנת

 אחת בתוכנית: התוכניות של יעילותן לע מידע שאין כך, אמפירית הערכה עברו שלא התערבות

 ב"חט תלמידי בקרב לקריאה מוטיבציה להעלות מנת על תמונות עם בספרים שימוש תואר

)Costello & Kolodziej, 2006( ,אינטליגנציה עם אינטרנטית ממערכת בקריאה הדרכה ובשנייה 

 ,Wijekumer & Meyer(לאיתור מבנה הטקסט  תואסטרטגילימוד  על המבוססת מלאכותית

2006 .(  

 Reynolds & Perin (2009) במחקרם של . מחקרים מעט יחסית נמצאו כתיבהה בתחום

י מורים " שהופעלו עשונות כתיבה לאסטרטגיות הכשרה סוגי שלושה בין השוואהנערכה 

 של המבנה את להבין בכדי גרפיים באלמנטים שימוש) 1: (ב"במסגרת יום הלימודים  בחט

, עריכה, מטרות קביעת, טקסטים בין אינטגרציה, סיכום באסטרטגיות הכשרה) 2(-ו, הטקסט

 שתי של חיובית השפעה הראו הממצאים. המסורתית הלימוד שיטת) 3(-ו עצמי וניטור רביזיה

 שימושה, ועוד זאת". המסורתי "ללימוד בהשוואה הכתיבה הישגי עלראשונות ה אסטרטגיות

   .התלמידים של הכתיבה איכות על וחדבמי בולט יתרון כבעל נמצא בגרפיקה

אשר עושות ,         בספרות מדווח על  שתי תוכניות  התערבות לקידום האוריינות הלשונית

 תקשורת, אומנויות, טכנולוגיה בין שילבה אחת תוכנית. שימוש באמצעים טכנולוגיים שונים

 סטודנטים של נחיהבה שלהם הקהילות ועל עצמם על כתבו תלמידים ובמסגרתה ואוריינות

 בתוכנית .על תוכנית זו לא נעשתה הערכה. )Pearson Hathorn, 2005 (פרטיים כמורים שתיפקדו

 טכנולוגיה שילובתחום ב למורים תמיכה וניתנה נייד מחשב קיבל ומורה תלמיד כל, אחרת

 מצאנ התוכנית בעקבות). Silvernail & Gritter, 2007 (ההוראה ושיטות הלימודים בתוכנית

בעקבות ,  בנוסף.כתיבהצרכי ל הנייד במחשב שימוש על שדיווחו תלמידים בקרב בכתיבה שיפור

במידת שיפור באיכות העבודה של התלמידים ועל מורים דיווחו , השימוש במחשב לצרכי הוראה

  .לימודיםשלהם בעניין ה
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 תלמידים של והכתיבה הקריאה את פיתחה אשרבלבד  אחת תוכניתנמצאה  בספרות

נוצרו פורומים עם  זו בתוכנית. אינטרנטיים פורומים דרך בטכנולוגיה השימוש באמצעות

לאחר מכן . י החברים"כשבכל פורום נבחרו טקסטים לקריאה ע, קבוצות של תלמידים

התלמידים , בנוסף.  באמצעות כתיבת תגובות בפורוםקראו שהם בחומרים דנו תלמידיםה

 & Grisham (אקדמית בשפה שימוש כגון,  ממוריםיםבפורומ כתיבה לגבי הנחייה קיבלו

Wolsey, 2006 .( ספרים במשך השנה ולנהל דיון 7כל תלמיד נדרש לקרוא ולהגיב על לפחות 

 יומן לכתוב התבקשו התלמידים התוכנית לאורך.  ספרים4-בפורום באינטרנט בהתייחס ל

 שבעקבות הראה םיומנבי התלמידים של כתיבתם ניתוח. חוויותיהם את תיעדו בו מעקב

  . המלל בכמות לא אך כתיבתם באיכות שיפור נמצא התוכנית

 ההישגים את לקדם בכדי םבהכשרת עסקו מוריםשהתמקדו ב התוכניות .מורים

 ,Dee Nichols, Young, & Rickelman, 2007; Slavin (תלמידים של האורייניים והכישורים

Chamberlain, Daniels, & Madden, 2009; RAND, 2008 .(סלבין ועמיתיו , לדוגמא)Slavin et 

al., 2009( שבה מורים קיבלו הכשרה בלימוד קריאה על ידי שימוש , מתארים תוכנית

" שאלה גדולה"קריאת טקסט וניהול דיון  סביב , למשל. קוגניטיביות-באסטרטגיות מטה

לת שאלות העולה מהטקסט וסביב ארגון הטקסט אשר מובילים לחשיבה מופשטת ולשאי

עבודה (המורים קיבלו הנחייה לעבוד עם הילדים בלמידה שיתופית , בנוסף. נוספות בקבוצה

,  לשיפור הישגיםמטרות קביעת ולעבוד עם כל ילד על) שיתופית בקבוצות קטנות של תלמידים

,  במסגרת התוכנית.בשילוב עם מעקב אחר ההתקדמות ומתן משוב לילדים על התקדמות זו

וקיבלו בכל יום שיעור )  לפי מבחןהשנקבע(פ רמתם בכתיבה "קו לקבוצות עהילדים חול

התוכנית כללה מעקב , בנוסף. הממוקד בקריאה למשך שעה בהתאם לתוכנית לימודים מובנית

יכולת בעלות התלמידים יכלו לעבור לקבוצות . אחר ההתקדמות של תלמידים באמצעות בחינות

, בקריאה שיפור על הצביעה זו תוכנית של יעילותה נתבחי. יותר בהתאם להתקדמותםות גבוה

 שהשתתפו תלמידים לעומת בתוכנית שהשתתפו תלמידים של מילים ובאוצר הנקרא בהבנת

 ”Just Read“מחקר אחר בוצעה הערכה של התוכנית  ב. ס"בביה רגילה קריאה בתוכנית

 למורים קריאה אמניכמ משמשים לאוריינות מומחים מורים בה, ב"המופעלת בפלורידה בארה

המחקר מצא כי מאמני הקריאה ). RAND, 2008 (ותמיכה הכשרה להם מספקיםו ס"בביה

אך יותר עם מורים לקריאה , ס כולל עבודה פרטנית עם מורים"עוסקים במגוון פעילויות בביה

 הצלחה הראתה התוכנית. במתמטיקה או במדעים, מאשר עם מורים לתחומי דעת באנגלית

 ההוראה דרכי על השפיעו שהמאמנים דיווחו  לקריאה ולמדעי החברההמורים יתמרב: חלקית

  . תלמידים של הקריאה בהישגי מובהק אך קטן שיפור על מצביעים הממצאים, בנוסף. שלהם

Nichols et al. ) 2007( ,ס השתתפו בסמינר "מדווחים על תוכנית שבה המורים בביה

בתוכנית הלימודים ) בכתיבה וקריאה(ת אורייניות חודשי בו למדו על דרכים לשלב אסטרטגיו

דיונים , הכללה של המידע והסקת מסקנות מהכללות אלה, אסטרטגיית סיכום, לדוגמא(שלהם 

בכל מפגש ). 'וכו, כתיבה ביומן, שימוש ברשימות מילים חדשות, כיתתיים על חומרי קריאה

מידת השימוש באסטרטגיות למדו על אסטרטגיה אחת או שתיים והתבקשו למלא שאלון על 

אותרו מורים בעלי הכשרה באוריינות בכל בית ספר לתפקד כמנהיגים , בנוסף. אלו בכיתתם

בתחום ולהציע סיוע למורים בפיתוח תוכניות לימודים אשר משלבות תירגול של אסטרטגיות 
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מדו הממצאים של המחקר הראו שמורים מימשו בכיתה טווח רחב של אסטרגיות של. אורייניות

נמצא כי , לדוגמא. אך נמצאה נטייה לבחירת אסטרטגיות ספציפיות לפי מקצוע הלימוד, עליהן

המורים למתמטיקה עשו , מורי אנגלית השתמשו באסטרטגיית קריאה מודרכת בתדירות גבוהה

ובקרב מורים למדעים נעשה שימוש , " דקות לרפלקציה3הפסקת "שימוש רב באסטרטגיית 

מכאן ניתן ללמוד כי ייתכן ואסטרטגיות שונות מתאימות במיוחד ". תסיעור מוחו"תדיר ב

  .  לקידום האוריינות בתחומי לימוד ספציפיים

 ספריים בית שינויים כללו מערכתיות התערבות תוכניות מספר. מערכתיות תוכניות

 לאוריינות בקשר מתלמידים ברורים ספריים בית וסטנדרטים ציפיות הגדרת כגון כלליים

)Andrade, Buff, Terry, Erano, & Paolino, 2009( ,ס"בביה אוריינית תרבות יצירת) Williams, 

 זמןהקדשת ו,  )Andrade et al., 2009; Williams, 2009 (שיטתית הערכה תוכנית הפעלת, )2009

 אך, אלה תוכניות של הערכה נעשתה לא). Williams, 2009 (הלימודים יוםמהלך ב לאוריינות

 שמתואר כפי, באוריינות גבוהים הישגים עם מדינות של במדיניות שלהן אלמנטים אותלר ניתן

  .)27' עמ (הבא פרקב

ישנן עדויות לכך שעם המעבר לחטיבת . התערבויות להגברת הקריאה לשם הנאה

וילסון , בכדי להתמודד עם מצב זה. הביניים חלה ירידה במידת העניין בקריאה לשם הנאה

ס שנועדו לקדם את הרגלי "סוקרים תוכניות שונות בביה, )Wilson & Casey, 2007(וקאסי 

-רווחת התוכנית  , ב"בבתי ספר ציבוריים בארה, לדוגמא. הקריאה העצמאית בקרב תלמידים

 לפיה תלמידים נבחנים ברמת הקריאה שלהם ולאחר -)Accelerated Reading" (קריאה מואצת"

, לאחר קריאת הספרים. המותאמת לרמתםמכן בוחרים ספרים מתוך רשימת ספרים 

התלמידים נבחנים בהבנת הנקרא באמצעות מחשב וזוכים לנקודות לפי הישגיהם במבחנים 

מחקרים אשר בדקו את התוכנית מצאו כי טווח הבחירה ברשימת הספרים , אולם. אלו

ן התלמידים אינם ממשיכים לקרוא באופ, מצומצמת למדי ולאחר סיום ההשתתפות בתוכנית

 מקציבה זמן - ) Silent Sustained Reading" (קריאה שקטה ממושכת  "-תוכנית אחרת. עצמאי

יעילותה . כשלילדים יש חופש בחירה לגבי תוכן הקריאה, לקריאת פנאי במהלך יום הלימודים

ילדים עם קשיי קריאה אינם מנצלים את הזמן ) 1: (של תוכנית זו מוטלת בספק מכמה סיבות

מורים אינם , כתוצאה מהדגש הרב על עמידה בסטנדרטים של מבחנים מתוקננים) 2(, לקריאה

אין טווח רחב מספיק של ספרים שעומדים לרשות ) 3(, מקציבים זמן לקריאת פנאי באופן עקבי

ס כך שפעמים רבות התלמידים אינם מתעניינים בספרים המוצעים "התלמידים בספריות ביה

בהקשר זה נמצא כי ישנה חשיבות בהצעת חומרי קריאה מגוונים ).   Wilson & Casey, 2007(להם 

ובדיקת תחומי העניין האישיים שלהם בבחירת )  מגזינים ועיתונים, כולל ספרי קומיקס(לתלמידים 

ההורים יכולים להוות גורם נוסף שיכול לתרום לעידוד ,  כמו כן.  ס"הספרים המוצעים בביה

  ).  2004, קאלינן; Wilson & Casey, 2007קירה אצל ראה ס(הקריאה העצמאית של ילדיהם  

  

 אסטרטגיות בפיתוח ממוקדות חלקן, מגוונות הן אוריינות לקידום התוכניות ,לסיכום

אסטרטגיות  לשלב ניתןכאשר . תלמידים של אורייניות מיומנויות לשיפור לתרום שנועדו למידה

 לשיטות הוראה מכוונות מורים רתבהכש ממוקדה, אחר חלק. רשמיתה הלימודים תוכניתאלו ב

בתוכניות אחרות קידום . התלמידים הישגי את המשפר עקיף כגורם נמצא, לאוריינות
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סוג אחר של התערבויות פונה . האוריינות מהווה חלק מתהליך של שינוי בית ספרי מקיף

שקיע למימדים מוטיבציונים של התלמידים על ידי הגברת העניין בקריאה ועידוד תלמידים לה

ניתן ללמוד כי כל התוכניות דורשות תרגול רב , לצד השונות בין התוכניות השונות. בקריאה

  .המלווה בניטור מתמיד של הישגי התלמידים, ועבודה אינטנסיבית לאורך זמן

  

  נבחרות במדינות אוריינות

 גבוהים הישגים בעלות נבחרות במדינות לאוריינות החינוך מאפייני את נציג זה בפרק

 מרבית. ביניים חטיבות בהן ושקיימות, 2006-ו 2003-מ PISA-ה נתוני לפי באוריינות במיוחד

 אוכלוסייה בעלות, )אחת משפה יותר רשמי באופן בהן תומדובר (לשוניות רב הן המדינות

   2. פירוט מדינות אלו מופיע בלוח הבא.תרבותית ורב הטרוגנית

  

   שבו מופנים התלמידים לחטיבת הביניים פירוט המדינות שמובאות בסקירה לפי הגיל

טווח הגילאים בחטיבת   
  הביניים

מספר שנים 
  בחטיבת הביניים

  3  12-15גילאים   קנדה

  4  12-16גילאים   אוסטרליה

  4  11-15גילאים   ניו זילנד

  3  12-15גילאים   אירלנד

  3  12-15גילאים   קוריאה הדרומית

  3  13-16גילאים   פינלנד

 לצורך -ישראל
  וואההש

  3  12-15גילאים 

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=163 

http://pisacountry.acer.edu.au/ 
  

  

קיימת שונות בין המדינות מבחינת גיל הכניסה ומשך הלימודים בחטיבת , כפי שמוצג בלוח

, מה שמעיד על כך.  דומות לדפוס הקיים בישראל) שלש מהן(כאשר חלק מהמדינות , הביניים

. אינן מתאפיינות במבנה ספציפי משותף, שהמדינות בעלות התפוקות הלימודיות הגבוהות

גיל הכניסה לחטיבת הביניים ומשך (שמבנה חטיבת הביניים ,  על כךיכול לרמוזדבר מכאן שה

על חלק מגורמים אלו ניתן . איננו קשור להישגים הגבוהים אלא לגורמים אחרים) השהות בה

 תיאור לכל מדינה מובא, לצורך הסקירה. מהמדינות אחת כל לגבי מובאללמוד מהפירוט ה

 המידע פי על מהתלמידים ודרישות סטנדרטים, מדיניות, הישגים כגון אוריינייםה המאפיינים

על פי תיאור זה ניתן . המדינות אותן של החינוך משרדי של הרשמיים האינטרנט באתרי המופיע

                                                           
2
אולם לא אותרו חומרים רלוונטיים באתרים , דרום קוריאה ופינלנד הן שתי מדינות שמובילות בהישגים בקריאה 

 הרשמיים של משרדי החינוך של מדינות אלו
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יש לציין שבאתרים אלו המידע אינו אחיד . להצלחה אותן שהביאו הדרכיםעמוד על ליהיה 

  .   ינה למדינהעבור כל מדינה ורמת הפירוט היא שונה ממד

  

  

  :להלן התייחסות מפורטת לגבי כל מדינה

  אוסטרליה

 PISA-ה במבחני בקריאה בהישגים) בעולם מדינות 57 מתוך (רביעי במקום הייתה אוסטרליה

 הלאומי טהסטנדר, רשמי באופן).  org.oecd.pisa.www://http (2006-ב שביעי ובמקום 2003-ב

',  לכיתות גארצייםה מבחניםיצליחו ב שילדים הוא האוריינות בתחום אוסטרליה של המוצהר

  ). .Council of Australian Governments, n.d ( 'וט, ז', ה

 Council of Australian (אוריינות על לאומית שותפות מסמךה על פי , בכדי להשיג יעדים אלה

Governments( ,ספר בתים לומדים בתלמידיבשלב שבו ה האוריינות לקידום אומצה מדיניות 

 מודגש, בנוסף). indigenous (היבשת ילידיהמדגישה את הצורך בקידום הישגיהם של , יסודיים

 רמת אתלאורך זמן  שנמצאו מבחינה אמפירית כמשפרות  התערבות שיטות אחר החיפוש

 לשם. אוריינות בלמידת המתקשים השל אל במיוחד של כלל התלמידים וספר בבתי האוריינות

 ספרית-בית ברמה שונות התערבויות לבחון מנת על פיילוט מחקרי מופעלים, כך

)555/ node/au.edu.educationau.pilots://http .(ההתערבויות מפורטות לאל "במסמך הנש למרות 

 מעורבות וקידום הקהילה שילוב הם אלה התערבויות בבסיס שעומדים העקרונות  ,הספציפיות

 אחר מעקב, האוריינות בתחום ומורים מנהלים של ספרית בית מנהיגות יצירת, הורים

 ויצירת מוריםשל ה מקצועיתה התפתחותקידום , האוריינות בתחום תלמידים של ההתקדמות

 הכשרת) 1 (הם ההתערבויות של יותר ספציפיים עדיםי. באוריינות התומכת ספרית בית תרבות

 בגילאים מיקוד עם אוריינות ללימוד שחשובים ואסטרטגיות כישורים הקניית – מורים

 משאבים ופיתוח זיהוי) 2(; יסודי העל ובחינוך הביניים בחטיבות זו הכשרה והמשך, המוקדמים

 משאבים ופיתוח זיהוי) 3(; יינותהאור בתחום גבוהה באיכות בלימוד למורים לסייע שיכולים

 מקצועית להכשרה גישה מתן) 4(; ומגוונים שונים מרקעים תלמידים של לצרכיהם שמותאמים

; התחומים בכל למורים אוריינותשל  סטנדרטים הגדרת) 5(; האוריינות בתחום למורים נוספת

 את לשפר פרס לבתי לסייע מנת על האוריינות בתחום בכיתה לתמיכה משאבים מתן) 6(- ו

 משאבים מושקעים, באוסטרליה, ,Council of Australian Governments ח"דו לפי .הישגיהם

 תוכניות של מידע מאגר וביצירת האוריינות לשיפור יעילות אסטרטגיות באיתור רבים

 המגדירה מסגרת בפיתוח גם הושקעו רבים מאמצים. מקצוע אנשי עבור יעילות ואסטרטגיות

 פיילוט מחקרי  על שמבוססות, באוריינות אפקטיביות תוכניות של עיקריותה התכונות את

 לריכוז  המדינה את משמשת זו מסגרת. נמוך אקונומי- הסוציו  המצב שבהם באזורים שנעשו

 נוסף. באוסטרליה המופעלות האוריינות תוכניות את לבדוק מנת על שנעשים מחקרים על מידע

. באוריינות גבוהים בהישגים התומכת ספרית בית תרבות צורלי מנת על רפורמה מופעלת, כך על

 של המדיניות, לבסוף. לאוריינות בחינוך הורית מעורבות עידוד על רב דגש יש ברפורמה

 בהן חולשה נקודות לאתר מנת על באוריינות הישגים של שיטתית בהערכה תומכת אוסטרליה

  . להשקיע צריך
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  אירלנד

 2006-ב שישי ובמקום  2003-ב PISA-ה במבחני בקריאה בהישגים שביעי במקום הייתה אירלנד

)org.oecd.pisa.www://http .(  

 ספר בבתי האנגלית בשפה הלימודים תוכנית את המפרט החינוך משרד של ח"דו בהתבסס על 

 יכולות לפתח היא  זו לימודים יתתוכנ מטרתנמצא ש, )ותיכונים ביניים חטיבות (יסודיים על

 על הוא הדגש. ותרבותיים חברתיים, אישיים בתחומים ודיבוריות אורייניותואסטרטגיות 

 הנדרשות יותר מורכבות ומיומנויות וכתיבה קריאה של בסיסיות אורייניות מיומנויות הקניית

   ).Department of Education and Science, Ireland (טקסטים ולפרש לנתח מנת על

 ומופעלת 1996- ב שהתחילה, Junior Certificate School Program התוכנית פותחה, ב"חט שלב ב

. ס"מביה לפרישה בסיכון תלמידים של הישגיהם את לשפר במטרה ספר בתי 240-בכ היום

 מתמקדת התוכנית, בנוסף. בסיסיותאורייניות  מיומנויות הקנייתזו הושם הדגש על  תוכניתב

 תלמידים של והחולשה החוזק נקודות כך שיתאפשר למורים לאתר את  מורים תבהכשר

מחולקת   הלימודים תוכנית, במקרה זה. תלמיד לכל אישית תוכנית לתכנן לכך ובהתאם

 ידעוה  של הפרט הישגיו  פירוט כוללהמשוב . תלמיד לכל אישי משוב  ובמתןברי השגה  ליעדים

 שימוש תוך האוריינות נושא על מיוחד דגש מושם תערבותהה בתוכנית. רכש שהוא והכישורים

 של המילים אוצר את להרחיב מנת על מפתח במילות שימוש: כגון מגוונות באסטרטגיות

 מנת על היומית הלימודית הפעילות רצף והפסקת הורים עם במשותף ספרים קריאת, תלמידים

 בבתי אוריינות למידת על השפיעה אכן שהתוכנית הראו ממצאים. שעה רבעבמשך  לקרוא

) בשבוע 5 לפחות (באוריינות רבים שיעורים היו התוכנית את שאימצו ספר שבבתי כך, הספר

 Department of (תחום זהב לתלמידים וסףנ סיוע למתן המוקדש השעות במערכת נוסף וזמן

Education and Science, Ireland .(  

  

  זילנד ניו

-ב חמישי ובמקום 2003-ב PISA-ה במבחני בקריאה שגיםבהי שישי במקום הייתה זילנד ניו

2006) org.oecd.pisa.www://http .(  

 באוריינות ועוסק 2010-ב שפורסם Ministry of Education, New Zealand זילנד ניו של ח"הדו

 מבחינת בהם לעמוד צריכים שתלמידים הסטנדרטים של מאוד ברורה הגדרה שישנה מראה

 לפי. נמצאים הם בו ההתפתחותי לשלב ובהתאם לימודים שכבת בכל וקריאה כתיבה יכולות

 צריכים הם". ולקרוא לכתוב מאשר יותר לדעת צריכים ילדים", זילנד ניו של הסטנדרטים

  התחומי על , הלימודים תוכנית של בדרישות לעמוד מנת על אורייניים בכישורים להשתמש

 הם ולקרוא לכתוב נדרשים שהתלמידים הטקסטים, הזמן שעם, כך. ודרגות הכיתה השונים

 באופן ולחשוב לטקסטים להגיב מהתלמידים מצפים ב"בחט. יותר מופשט ותוכנם מורכבים

 את ללמוד. 1: נדרשים תלמידים, אורייניות יכולות בעלי שיהיו מנת על, ספציפי באופן. ביקורתי

 מילים של אוטומטי זיהוי, גרפמי-פונמי קשר, פונולוגית מודעות, לדוגמא (ובהכת שפה של הקוד

, מילים אוצר של ידע, קודם בידע שימוש, לדוגמא (מטקסט משמעות ליצור. 2; )מוכרות
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 ,Ministry of Education (ביקורתי באופן לחשוב. 3; )משמעות להעביר או להשיג אסטרטגיות

New Zealand, 2010.(  

 זילנד בניו הלומדים ילדים של והקריאה הכתיבה רוב )בית ספר יסודי(החינוך הנמוכות דרגות ב

 מתמקדים הלימודים, אלה בשנים. אוריינות ללימודי המוקדשים שיעורים במסגרת נעשות

 עם, ומעלה ב"מחט. בכתיבה ומחשבות רעיונות להעביר מנת על באיות ובפענוח בקריאה בפענוח

 תוכנית תחומי בכל אלו בכלים משתמשים התלמידים, האורייניים ייםוהכישור הידע התפתחות

 תחומי בכל אוריינות לקדם הזדמנויות לזהות נדרשים מורים, הביניים בחטיבת. הלימודים

. השנייה על אחת שמשפיעות, אוריינות לבין מדוברת שפה בין הקשר על דגש יש, בנוסף. הלימוד

 Ministry of (ילדים של האוריינות יכולות את עשירהמ מדוברת בשפה מילים אוצר פיתוח כך

Education, New Zealand, 2010.(  

  

  קנדה

 2006-ב רביעי ובמקום 2003-ב PISA-ה במבחני בקריאה בהישגים שלישי במקום הייתה קנדה

)org.oecd.pisa.www://http .(  

 יש ןבה בקנדה פרובינציות  שלש בנפרד נתאר, פעולה ודרכי םמוצהרי סטנדרטים מבחינת

  .וון'וססקטצ איילנד אדוורד פרינס, ברנזוויק ניו: ביניים חטיבות

 בתחום . באופן רשמי ישנם סטנדרטים בתחום הקריאה והכתיבה- ברנזוויק ניו

 יולתחומ לצרכים שמתאימים טקסטים לבחורנדרשים  תלמידים '  ח כיתה בסוף, קריאהה

 בגרפיקה השימוש את להסביר או להבין מסוגלים להיות, ספרים לקרוא, שלהם העניין

 להיות, שונות באסטרטגיות שימוש תוך הנקרא את ולהבין שוטף באופן לקרוא, טקסטיםב

. עליו שקראו הנושא לגבי אישיות דעות ולהביע שונים קריאה חומרי ולמצוא לחפש מסוגלים

 טקסטים בסיכום ידע, גבוהה בתכיפות בכתיבה שימוש כוללים הסטנדרטים, כתיבהבתחום ה

כגון  (כתיבה של שונות צורות עם הכרות, יצירתית לכתיבה אסטרטגיות עם הכרות, ונושאים

).  New Brunswick Department of Education (באיות דע וי)דרמות, אוטוביוגרפיות, סקרים

  New Brunswickסמך המפורטת במ לאנגלית הלימודים בתוכנית מעיון

Department of Education, ,  הבאה  הוראה מבוססת על  ברנזוויק ניו של המדיניותנמצא כי

 למגוון נחשפים תלמידים. שונות יכולות ועם שונים מרקעים תלמידים של צרכיםלענות על ה

 כאשר. כיתתי ובאופן עצמאי באופן, קטנות בקבוצות למידה כולל, בכיתה למידה חוויות

) רלוונטי מידע לזיהוי טקסטים סריקת, לדוגמא (לקריאה אסטרטגיות מגוון לומדים תלמידיםה

 מגדיר  המסמך). חדשות מילים איות, פרקים ראשי כתיבת, סיכומים כתיבת, לדוגמא (וכתיבה

 יצירת, בתמה השימוש, לדוגמא (ןביניה שילוב על וממליץ המורה עבור ללימוד שונות גישות

 ועקבי שיטתי שימוש יש, בנוסף). מחבר על עבודה  אומרכזי בטקסט שימוש, אותסדנ, פרויקט

). עבודות  אועצמי למשוב טפסים, סקרים, מבחנים, מצגות, פרויקטים  (הערכה סוגי במגוון

 מוטיבציה ליצור מנת על, תהליך זהב התלמידים מעורבות הוא הערכה של העקרונות אחד

  .  פנימית

 אוריינות יכולות לטפח שחשוב בכך הכרה יש  בפרובינציה זו -איילנד אדוורד פרינס

 בהתאם). Council of Atlantic Ministers of Education and Training, 2009 (צעיר מגיל כבר
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 על מיקוד עם צעירים לגילאים באוריינות הערכה דרכי בפיתוח מיוחד מאמץ מושקע, לכך

 בגילאים אוריינות שיקדמו פעולה לדרכי המלצות מספר הוצעובהקשר זה . ספרית בית מוכנות

 המקצועי הידע קידום) 1: (שונות יוזמות ארבע מופעלות יסודיים על ספר בבתי. צעירים

) 2(, להוראה סטודנטים בהכשרת אוריינות כישורי על דגש באמצעות מורים של והכישורים

 על דגש) 3(, ושיפורם דיםתלמי בקרב אוריינות של הלמידה הישגי אחר ומעקב בהערכה השקעה

, אוריינות בין הקשר לגבי ההבנה מתוך הספר בתי מנהליל ידי ע אוריינותתחום הב מנהיגות

 המורים של המקצועית ההתפתחות קידום - והערכה הוראה, למידה, הלימודים תוכנית

על  דגש) 4(-ו הספר בית מתרבות כחלק לתלמידים ושאיפות ציפיות והעברת באוריינות

 התחומים בכל המורים שכל כך תחומיה בכל הלימודים מתוכנית אינטגראלי כחלק יינותאור

 Council of Atlantic Ministers of Education and  (שלהם בהוראה האוריינות את משלבים

Training, 2009  .(  

, לדבר, להקשיב ללמוד נדרשים  חטיבות הבינייםתלמידי  ,בפרובינציה זו -וון'ססקטצ

 ולהגיב להבין, וחוויות רגשות, מחשבות, רעיונות לחקור מנת על ולייצג לצפות, לכתוב, לקרוא

 יכולות ולשפר, ומידע רעיונות לנהל, שונים מסוגים לטקסטים וביקורתי אישי באופן

 הלימודים בתוכנית עיון מתוך ).Saskatchewan Learning, 2006 (קהילה ולבנות תקשורתיות

 ילדים ללמד ה היא מטרהש ללמוד היה ניתן, )Saskatchewan Learning, 2006 (לאנגלית

 ותקשורת לחשיבה הכרחי ככלי שפה על ללמד, משמעותיות בדרכים בשפה להשתמש

 על) חוויות וייצוג צפייה, כתיבה, קריאה, דיבור, הקשבה (השפה באמצעות וללמוד אפקטיביות

 מנת על בשפה להשתמש לילדים לאפשר) 1 (הםשיש להשיג  הספציפיים היעדים. תחומים מגוון

 יכולות של כפונקציה התלמידים של השפתיות היכולות את לפתח) 2(, ורעיונות מחשבות לבטא

 את לפתח) 4(, האנגלית בשפה תלמידים של והשימוש הידע את להרחיב) 3(, שלהם החשיבתיות

 את לפתח) 5(, ייצוגו צפייה, כתיבה, קריאה, דיבור, מהקשבה תלמידים של וההנאה הכישורים

 תוכנית. שונות בצורות טקסטים של מגוון ולהעריך להגיב, להבין תלמידים של היכולות

 הקשר על מבוססת יחידה שכל, אומרת זאת – משמעות יחידות לפי היא באנגלית הלימודים

 םתרבותיי, חברתיים, )'וכו, רגשות, עצמי דימוי (ופילוסופיים אישיים הקשרים וכוללים, שונה

, וספרותיים דמיוניים, )'וכו, לאומיים אירועים, קהילה, בינאישיים קשרים (והיסטוריים

 תוכנית את ומתכננים התפתחותית גישה מאמצים הם. וטכנולוגיים סביבתיים, תקשורתיים

. התפתחותי שלב בכל השקעה תוך, הגיל עם המצטברים וליכולות לידע בהתאם הלימודים

, תלמידים של החוזק ונקודות הצרכים לפי הוראה ואסטרטגיות טותשי לבחור מודרכים מורים

 שתלמידים לוודא, עצמאיות ופעילויות פרונטאלית הוראה כולל הוראה שיטות במגוון להשתמש

 שמתאימות הערכה שיטות במגוון להשתמש, מוערכים הם מה ועל מהם מצפים מה מבינים

 עצמית והערכה עצמי במשוב ולתמוך םהתלמידי ולצרכי ההוראה לשיטות, הלמידה למטרות

  ).Saskatchewan Learning, 2006 (תלמידים של

 היו בהן, הנבחרות במדינות האוריינות מדיניות מאפייני את בחנו זה בפרק-סיכום

 שנמצאו למרות. ביניים חטיבות בהן קיימות ואשר PISA-ה במבחני במיוחד גבוהים הישגים

 את להסביר שעשויים שכיחים מאפיינים כמה על להצביע ניתן, מדינה בכל שונים דגשיםה

 בית כלל באופן אוריינות בלמידת שתמכה מדיניות הייתה מהמדינות גדול לחלק) 1: (הצלחתן
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תרבות . ניתן לראות במדיניות זו חתירה לביסוס תרבות בית ספרית אוריינית. וקהילתי ספרי

על ו האוריינות נושא את לקדם ספר יבת של היכולת על רבה השפעה בעלת להיות יכולה,זו

 להצלחה סטנדרטים ברור באופן הוגדרו המדינות ברוב) 2(; זהעניין ל משאביםה תאהקצ

 להשגה מטרות של הברורה ההגדרה, כן על יתר. וקנדה זילנד ניו, אוסטרליה כולל באוריינות

 הוא שתוארו תלמדינו משותףה נוסף מאפיין) 3(; פעולה לדרכי תורגמה האוריינות בתחום

 יעילות אשר בהתערבויות והשימוש אוריינות לקידום תוכניות של אמפירית בהערכה השקעה

 לבית תוכניות לבחירת מנחה מסמך מקצוע לאנשי מציעות מדינות מספר) 4(; אמפירית מבחינה

 בנושא מוריםשל  מקצועיתה להתפתחות הופנתה לב תשומת) 5(; שנעשו ההערכות פ"ע הספר

 ספר ובבתי ביניים בחטיבות הלימוד תוכנית תחומי בכל אוריינות קידום על דגש עם, ותהאוריינ

 שלפי, הורים מעורבות נושא את כללה מדינותהרשמית במספר  המדיניות) 6 (;יסודיים על

חשוב לציין כי במדינות שהוצגו ) 7(; ספרית בית בהצלחה מאוד משמעותי להיות עשוי המחקר

כאשר התלמידים , ת והעמדתו כמרכזי בתהליך החינוכי מתחיל מגיל צעירקידום נושא האוריינו

לאומיים הגבוהים -המדינות בעלות ההישגים הבין, במובן זה. נמצאים במסגרת החינוך היסודי

עוד לפני , בשלב מוקדם של התהליך החינוכי, משקיעות בתחום זה,  בתחום האוריינות הלשונית

  .  הכניסה לחטיבת הביניים
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  מקומית מבט נקודת: הביניים יבותחט

  

  התופעה היקף

 שש ספר בית (העליונה לחטיבה הצמודות ביניים חטיבות ובעיקר, הביניים חטיבות

 נתונים). 2001, ושפיגל פורסטנברג, ששון בן (בישראל נפוצות לימוד מסגרות הן) שנתי

 חטיבות הן 70% מהן, ביניים חטיבות 636-כ יש בארץ כי מראים 2006 לשנת המתייחסים

' ט-'ז כיתות תלמידי מכל 75%-ל קרוב לומדים ב"חט במסגרת. העליונה לחטיבה הצמודות

 137 במסגרת לומדים מהתלמידים 77% שבו הערבי בחינוך בעיקר בולט זה אחוז). 2007, ס"למ(

 ריהעב בחינוך). 2006-ל נכון החינוך משרד נתוני (צמודות חטיבות הן שמחציתן, ביניים חטיבות

 לחטיבה צמודות מהן 75% -ש, ביניים חטיבות 506- ב' ט- 'ז כיתות מתלמידי 72% לומדים

 בחינוך מאשר יותר בולטת הצמודות החטיבות תופעת דתי הממלכתי בחינוך. העליונה

 אחוז) חרדי (העצמאי בחינוך). 2008, רש מתוך; בהתאמה 69% -ל בהשוואה 91% (הממלכתי

 הלומדים מכלל 0.1% המהוות בנות של ביניים חטיבות שתי רק שי (אפסי הוא ב"בחט הלומדים

 אינה והחיטוב הרפורמה תוכנית, שלמעשה כך). 2009, ס"למ; ישראל במדינת ביניים בחטיבות

 בישראל ב"חט של מאפיינים מספר על ללמוד ניתן הספרות מסקירת .אלו תלמידים על חלה

  . זה בנושא פירוט לןלה. בעולם שונות במדינות שדווחו לאלו הדומים

  

  הביניים חטיבת של ארגוניים מאפיינים

 ב"חט עומדת שבפניהם לקשיים ביחס המוצגות הטענות אחת ,ארגונית מבחינה

). 2008, רש (העליונה החטיבה או היסודי הספר לבית בהשוואה המשאבים למיעוט מתייחסת

 וממוצע תלמיד-מורה יחס, הכיתה גודל, ספר בית גודל: מדדים במספר ביטוי לידי בא הדבר

  .לכיתה לימוד שעות

 והחטיבה  היסודי הספר בית מאשר יותר גדולה ב"חט בממוצע .הספר בית גודל  

 של הממוצע הגודל הערבי בחינוך. מגזר לפי הבדלים קיימים כי אם, )2007 ,ס"למ (העליונה

 העליונה שבחטיבה זהמ גבוה והוא) תלמידים 472-ו 480 (היסודי הספר בית של לזה דומה ב"חט

 הספר בבית 287, ב"בחט תלמידים 380 בממוצע יש העברי בחינוך). 2007, ס"למ; תלמידים 325(

 בחינוך יותר גדולות הן הביניים חטיבות כאשר, העליונה בחטיבה תלמידים 250 -וכ היסודי

   ).תלמידים 211-ל בהשוואה 466 (הדתי-לממלכתי בהשוואה הממלכתי

 היסודי בחינוך מאשר יותר בכיתות הצפיפות ניכרת ב"בחט כללי פןבאו .כיתה גודל

, זמן שלאורך בעוד). 2007, ס"למ; בהתאמה, בכיתה תלמידים 26-ו 25, 31 (העליונה ובחטיבה

 ישנה ב"בחט, בכיתה התלמידים במספר לירידה מגמה ישנה העליונה ובחטיבה היסודי בחינוך

גם בהשוואות בין לאומיות נמצא כי בישראל ). 2006, וךמשרד החינ; 2005 עד 1990מאז  (יציבות

הוא גבוה מהממוצע במדינות  ) 32.5בממוצע (ב "מספר התלמידים הממוצע בכיתה בחט

ישראל היא בין המדינות שחל ).2010, קלינוב; 2008- נכון לOECD) 23.9-המשתייכות לארגון ה

 יחד עם ).,Education at Glance 2009(ב "בהן גידול ניכר במספר התלמידים לכיתה במסגרת חט

בין יישובים ובין בתי ספר באותו יישוב  תתכן ,  תלמידים לכיתה הוא הממוצע32.5בעוד , זאת

-גילה קלדרון המתייחסת לעיר תל' על כך אנו לומדים  מדבריה של גב. שונות רבה בגודל הכיתה

 – קבוצות שלוש בעצם יש. המהשניי אחת שונות מאוד הן הביניים חטיבות כל קודם: "אביב
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 כמה לנו יש, בכיתה ילד 42 ולפעמים בכיתה ילד 40, בשכבה ילד 320 עם, גדולות מאוד חטיבות

, בגודל תלוי, בשכבה כיתות 7-8 יש גדולות ביניים בחטיבות, בינוניות ביניים חטיבות יש. כאלה

. תלמידים 38-37, מלאות תכיתו, בשכבה כיתות 6 - ל 5 בין שיש בינוניות ביניים חטיבות ויש

 שמי בסביבה שנמצאים ספר בתי, עושים שאנחנו מה עכשיו. קטנות יותר ביניים חטיבות ויש

 אקונומי-סוציו מעמד הדברים מטבע נמוך אקונומי-סוציו ממעמד תלמידים זה אותם שמזין

 יניםמקט אנחנו היתר בין. משאבים מאוד הרבה שם משקיעים אנחנו, הישגים גם מנבא נמוך

 לא כיתות פותחים אנחנו, בכיתה ילד 30 בסביבות שם לנו ויש, בכיתה התלמידים מספר את

 ששם, העיר בדרום ככולה רובה שנמצאת השלישית הקבוצה זאת אז, עירוני מתקציב תקניות

  ."  הזאת האוכלוסייה מתרכזת יודעת את

,  אביב- תלמדברים אלו ניתן ללמוד על שיקול הדעת של מקבלי ההחלטות בעיר 

.  בהקצאת המשאבים לחטיבות הביניים בהתאם לצרכים החברתיים והלימודיים של בית הספר

שדווח , כמובן. תלמידים מרקע חברתי שונה לומדים בכיתות בעלות צפיפות שונה, במקרה זה

  . אביב בלבד ותיתכן מדיניות שונה ברשויות מקומיות אחרות-זה מבוסס על העיר תל

ב בחינוך הממלכתי "כי ממוצע התלמידים לכיתה בחט, לפי מגזרי החינוך נמצא בהבחנה       

ובחינוך הערבי הוא גבוה יותר ) 26.1(ד "הוא גבוה יותר מאשר בחינוך הממ) 31.8(העברי 

כי במגזר העברי הכיתות המשרתות אוכלוסיות , יש לציין). 31 לעומת 35(מהחינוך העברי 

ראו לעיל   (כלכלית-ת אוכלוסיות חלשות מבחינה חברתיתגדולות מאלו המשרתוהן מבוססות 

כלומר לא , בחינוך הערבי לא נמצא הבדל בגודל הכיתה על פי רקע חברתי. )אביב-מקרה תל

הדבר נמצא גם ביחס למספר שעות שבועיות ; 2010, בלס(קבוצות חלשות -ניתנת העדפה לתת

-תל(ישנו מאמץ של העירייה ן ללמוד שנתגילה קלדרון ' גבמהריאיון עם , בהתאם לכך). בכיתה

-להקטין את מספר התלמידים בכיתה בבתי ספר הכוללים אוכלוסייה ממיצב סוציו) אביב

 שמי בסביבה שנמצאים ספר  בתי: "כנאמר,  בכדי לאפשר את קידום הישגיהןאקונומי נמוך יותר

 נמוך אקונומי-סוציו דמעמ הדברים מטבעו ,נמוך אקונומי-סוציו ממעמד תלמידים זה אותם שמזין

 מספר את מקטינים אנחנו היתר בין. משאבים מאוד הרבה שם משקיעים אנחנו, הישגים גם מנבא

 מתקציב תקניות לא כיתות פותחים אנחנו, בכיתה ילד 30 בסביבות שם לנו ויש, בכיתה התלמידים

  .  ".עירוני

מזה שבבית הספר ב הוא נמוך " היחס בין מורה לתלמידים בחט.תלמיד –יחס מורה  

לאחרונה דווח על כך שבישראל היחס בין תלמידים . היסודי אך גבוהה מזה שבחטיבה העליונה

בשנים , אולם). ,EAG 2010; 13.7 לעומת OECD) 12.2-ב הוא נמוך מממוצע ה"למורים בחט

  ). EAG, 2009(תה הפוכה יהמגמה הי, שעברו בישראל

, ההוראה שעות מספר, 2006 לשנת נכון, ינוךהח מערכת בכל .לכיתהכללי  הוראה שעות  

 שבחטיבה מזה ונמוך) 45 לעומת 49.7 (שביסודי מזה גבוה היה ב"בחט לכיתההמוקצה  3הכללי

 השנים עשר לאורך יציבות נשארו ביסודי ההוראה ששעות בעוד, אולם). 54.9 (העליונה

 ,החינוך משרד (לכיתה ותשבועי שעות 5-כ של ירידה חלה העליונה ובחטיבה ב"בחט, האחרונות

 נתונים אלו משקפים את ).2007, וסטטיסטיקה כלכלה תחום ,ותקציבים לכלכלה המינהל

                                                           
 קטנות לימוד לקבוצות כיתה פיצול זה ובכלל הספר-בבית הלימוד שעות כל את וללכ לכיתה השעות ממוצע 3

 למחנכי ושעות ניהול שעות כגון שונים תפקידים לבעלי שעות וכן פרטני טיפול כגון ,מיוחדות יותר ופעילויות

  .הכיתות
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אין ,  אולם. ממוצע המשאבים הכלליים הניתנים להוראה בכל כיתה במסגרות הלימוד השונות

 כך שהתלמידים בכל מסגרת לימוד יכולים. הדבר בהכרח מתורגם לשעות לימוד בפועל בכיתה

מידע , אם כי אין לנו נתונים מדויקים על כך).  2010, וורגן(ללמוד פחות שעות מהמדווח לעיל 

כפי , מסוים על שעות הלימוד הנלמדות בפועל בכיתות  ניתן לקבל ממחקרם של בן אבות רש

  .  שיובא בהמשך  בתיאור תוכנית הלימודים בחטיבת הביניים

, נשים של בדומיננטיות מתאפיינים חינוךה במערכת ההוראה כוחות. ההוראהכוחות   

 ובתהליכי שני תואר בעלי המורים בשיעור בעלייה בעיקר ביטוי לידי הבאה באקדמיזציה

 לעבוד המורים נוטים, בממוצע, כן כמו). ' ב2008 , ס"למ (המורים אוכלוסיית של הזדקנות

 מורים ישנם לפיו, קלדרון גילה' גב עם מהראיון גם עולים אלו ממצאים. חלקית במשרה

, יותר קטנות במשרות עובדים וכך" גיל שעות "המקבלים רבים מורים ישנם וכן, רבים מבוגרים

  . המערכת על עומס היוצר מצב

 מורי בין בתווך הם הביניים חטיבות מורי  כי ללמוד ניתן ס"ביה דרגת לפי בהבחנה

 המלמדים המורים, יסודיה למורי בהשוואה. העליונה החטיבה מורי לבין היסודי החינוך

 אך, יותר גבוהה השכלה רמת ובעלי, יותר רבות) בגיל ומבוגרים (וותק שנות בעלי הם ב"בחט

, הנשים שיעור מבחינת. העליונה בחטיבה למורים בהשוואה אלו מדדים בשני יותר נמוכים

  . העליונה בחטיבה מאשר יותר אך, ביסודי מאשר נשים פחות יש ב"בחט

 יותר העברי בחינוך, זאת עם יחד. והעברי הערבי בחינוך מתקיימים  אלו דפוסים

) עבודה ושעות ותק, השכלה, גיל מבחינת (הביניים חטיבות מורי מאפייני, הערבי בחינוך מאשר

 על להצביע ניתן). 2008 שנתון ,ס"למ (היסודי למורי מאשר העליונה החטיבה למורי יותר דומים

 כיום. ומטשטשת הולכת העליונה החטיבה למורי ב"חט מורי בין ההבחנה העברי שבחינוך כך

  19% לעומת 2008-ב 40% (העליונה בחטיבה מלמדים גם ב"חט ממורי רבים, בעבר מאשר יותר

 שבו נאמר שישנה תפיסה של רציפות 4הדבר בלט באחד הראיונות). ' ב2008, ס"למ, 1990-ב

. רצף פדגוגי שש שנתי, ת עבודה שש שנתיתתוכני, מנהל שש שנתי: "ב"עד י' פדגוגית מכיתה ז

גילה קלדרון הדגישה את העובדה ' גם גב.  "ע"ב וגם בחט"חותרים לכך שמורים ילמדו גם בחט

כי , בנוסף, מריאיון זה עולה. ב"עד י' אביב ישנם בתי ספר שש שנתיים מכיתה ז-שכיום בתל

וכי אין הבדל בשיטות  5,ונותישנם מורים שמלמדים גם בחטיבות הביניים וגם בחטיבות העלי

על כוחות , ב"חט, מבחינה ארגונית, במובן זה 6.ההוראה בין חטיבת הביניים לחטיבה העליונה

תפיסה זו מצד גורמים במשרד החינוך . היא חלק בלתי נפרד מהחינוך העל יסודי, ההוראה שבה

.  העליונהתואמת את המבנה הארגוני השכיח במערכת החינוך של חטיבה צמודה לחטיבה

. זמן לאורך ונשמרת יותר חדה היא ב"לחט העליונה החטיבה מורי בין ההבחנה הערבי בחינוך

  ).' ב2008 ,ס"למ (העליונה בחטיבה מלמדים ב"חט ממורי 17% רק

  

                                                           
לא מאמינים , ב"י-'ז, ס הם מקיפים שש שנתיים"כלל בתיה "נאמר בראיון.    המרואיין ביקש להישאר אנונימי4

. רצף פדגוגי שש שנתי, תוכנית עבודה שש שנתית, מנהל שש שנתי. כי אין רציפות פדגוגית, ע"חט/ב"בבידול בחט
 בעייתיות –משרד החינוך : ב"חט, הרשת: ע"מעסיק של חט. ע"ב וגם בחט"חותרים לכך שמורים ילמדו גם בחט

  ".בירוקרטית
5
 מורים גם ויש והשאלה שאילה גם עושים שאנחנו למרות, חינוך משרד ובדיע כולם כמעט הביניים בחטיבות" 

 "העליונה בחטיבה שמלמדים

6
 אותם אפילו זה, לא  בגדול: "בתשובה לשאלה האם יש הבדל בשיטות ההוראה בין חטיבת הביניים והתיכון 

 ".פעמים הרבה מורים
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 תלמיד-מורה ויחס כיתה גודל, ספר בית בגודל מתאפיינת ב"חט כי נראה, לסיכום 

 עומס על לדווח נוטים מורים. העליונה לחטיבה או יהיסוד הספר לבית בהשוואה יותר גבוהים

 בהשוואה, כללי באופן. למורים בשעות וחוסר מתאימים במבנים חוסר, בכיתות וצפיפות

 חשים שהם מדווחים והם ומעבודתם ס"מביה מרוצים פחות ב"בחט המורים, ביסודי למורים

  ). 'א2008  ,דינת ישראלמ (מדי כבד עבודה עומס עליהם שמוטל

כי לא נמצא מידע המבחין בין מאפייני חטיבות הביניים הצמודות לעומת , יש לציין

 ביניים בחטיבות יםבולטשמדווחים ) לפחות חלקם(הקשיים ש להניח סביר, אולם. העצמאיות

 בחטיבות יותר רבים משאבים להשקיע נוטים מנהלים שכן, העליונה לחטיבה הצמודות

 ישנו העליונה לחטיבה הצמודות הביניים בחטיבות כי אם. )2008, רש (ב"בחט מאשר העליונות

 קיים, העצמאיות הביניים מחטיבות יותר ועשירה מגוונת לימודית מסביבה ליהנות פוטנציאל

 בניצול עדיפות ניתנת שכן, אלו יתרונות מממשים הצמודות החטיבות שתלמידי במידה ספק

 הדמיון בשל, כן על יתר. 7)2008, וטובין  אופלטקה (העליונות החטיבות לתלמידי אלו משאבים

 ממורי חלק של והנטייה, העליונות החטיבות למורי הביניים חטיבות מורי במאפייני וגדל ההולך

 לתנאי הנחשפים ב"בחט שהמורים, לשער ניתן, העליונה בחטיבה גם ללמד הביניים חטיבות

 ורצון רצון שביעות ופחות לתסכו יותר יגלו העליונה בחטיבה מעמיתיהם יותר קשים הוראה

  .    בחינה דורש עדיין זה נושא. העליונה החטיבה ממורי בעבודתם מאמץ להשקיע

 בגודל נבחנים שאלו כפי, המורים של העבודה ותנאי הלימוד שתנאי נראה, כללי באופן  

 ובעיקר הערבי בחינוך בולט הדבר. ב"בחט קשיםהם , תלמיד-מורה ויחס כיתה גודל, ספר בית

 ב"חט את המאפיינים הקשים ההוראה תנאי .העברי בחינוך מאשר יותר הבדואי בחינוך

, מכאן. זו לימודית במסגרת הלומדים התלמידים של ההתבגרות גיל מורכבות לאור  בולטים

 הלמידה תהליכי עם להתמודד  המורים של יכולתם בדבר ספקות מעלים אלו שנתונים

 מבחינת ותובענית התלמידים יכולת מבחינת הטרוגנית היא שכידוע, ב"בחט בכיתה וההוראה

 על גם שהסקנו כפי, )2008 ,רש; 58' עמ, 2008 וטובין אופלטקה (והייחודים המגוונים צורכיהם

הציפיות מהמורים לא ברורות , ר ענבר"כפי שמציינת ד, יתר על כן. הבינלאומית הספרות בסיס

.  8ודעים לקראת מה לכוון את ההוראה שלהםומגובשות בהשוואה למורי החטיבה העליונה הי

  OECD) 2010,(EAG-של ארגון ה" 2010מבט לחינוך "ח "לאחרונה פורסם בדו, זאת ועוד

 1995בין השנים בעוד . OECD-תלמיד בחינוך היא נמוכה מהממוצע של הלשבישראל ההשקעה 

  -ב בממוצע עלתה היא OECD–ה במדינות,  בישראל8%- ההשקעה בחינוך עלתה ב2007-ל

                                                           
ואופלטקה ) 2008(רש : ודות לעומת עצמאיותבסקירת הספרות נמצאו שלושה מקורות שהתייחסו לחטיבות צמ 7

) 2008(ה "שהסתמכו על ראיונות עם מספר מורים או מנהלים ומצגת נתונים שהופקה על ידי ראמ) 2008(וטובין 
בשני המקורות האחרונים לא היתה כל .  חטיבה צמודה ובית הספר היסודי, המשוואה בין חטיבת עצמאית

 .התייחסות לחינוך הערבי
קשה לי . ב זה גם גיל קשה"חט. כי בחטיבה העליונה ישנה כבר הסללה, נים שחטיבת הביניים יותר קשה טוע" 8

יש לתלמידים ולו מטרות זהות שלא באות לידי ביטוי , בחטיבה העליונה למורה יש אופק ברור. לומר מי שורד יותר
. יים אתה מתברג טוב יותרב ואם אתה מצליח להראות שאתה יכול להוביל להצלחה במבחנים החיצונ"בחט
הציפיות מהמורה הן ברמה , אתה עוד צריך להתמודד עם התלמידים. לשמחתי, ב יש עדיין מטרות נוספות"בחט

  . ב מהווה אתגר קשה יותר מאשר בעליונה"חט. אחרת מזה שבעליונה וזה קשה למורה בשנתו הראשונה
, נותנים לך כיתות בעייתיות, ס" מקבלים בביהכמה תמיכה, ס"תלוי בביה. לגבי השרידות הכל תלוי בהקשר

ב הכל "בחט, בחטיבה עליונה הציפיות מאוד ברורות. זה לא פשוט להיכנס אליה. אינטראקציה בין הגורמים הללו
  . אמורפי
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 יתכן. יסודי העל מהחינוך חלק המהווה, ב"חט של המצב את גם כוללים אלו נתונים .42%9

 ישנה, זו סקירה שמלמדת כפי, שכן, ב"בחט יותר נמוך הוא בתלמידים בהשקעה הקל והשיפור

 לא הספרות בסקירת כי לציין יש, זאת עם יחד. העליונה בחטיבה בחינוך בהשקעה העדפה

 על. חינוכיות תפוקות או תהליכים על ב"חט שאבימ של השפעתם את שבחנו ריםמחק נמצאו

 אחרות במדינות מהספרות ללמוד ניתן ב"חט מאפייני של האפשריות השליליות ההשלכות

  . בעולם

  

   החינוכי התהליך

 בחלק. שבה הפדגוגים התהליכים מבחינת ב"חט את לאפיין מאפשרת הספרות סקירת

  .ספרי הבית ולאקלים ההוראה לדרכי,  המחייבתהרשמית הלימוד תוכניתל התייחסות ישנה זה

 ,ל"כפי שזו מפורסמת בחוזר מנכ, רשמיתה הלימודים תוכנית בחינת .הלימודים תוכנית

 בסיס על (לאומית בין בהשוואה). 12-14 גילאי (ב"בחט הלימוד והדגשי מוקדי את משקפת

 מדינות של ממוצעל קרובה ישראלנמצא כי ,  של תוכניות הלימוד הרשמיות)OECD-ה מדינות

 שהם הליבה מקצועות להוראת המוקדשות הלימוד שעות של האחוז מבחינת) OECD) 40%-ה

גילה קלדרון ' מהריאיון עם גב, בהקשר זה). ומתמטיקה מדעים, ספרות, כתיבה, קריאה (חובה

יבה ולקדם את כי יש  מאמצים ברמה של מעצבי מדיניות להתמקד במקצועות הל, עולה

 כי נמצא, )וספרות כתיבה, קריאה (הלשוני בתחום ממוקד באופן. 10ההישגים בתחומים אלו

 בעוד, EAG, 2009) (הכולל ההוראה מהזמן 16% לכך מקדישות OECD-ה מדינות בממוצע

 מובא לכך ביטוי .11הערבי בחינוך לממוצע ומעל העברי בחינוך זה לממוצע קרובה שישראל

, משרד החינוך (ט"התשס ל"מנכ חוזר פי על. להלן שיפורט כפי,  המחייבתדהלימו בתוכנית

: אשכול א) 1: (אשכולות מארבע מורכבתהמחייבת  הפורמאלית הלימוד תוכנית, )2009

חובה ללמד את כל . מדעים ואנגלית, מתמטיקה,  שפת אם-" שפות היסוד"מקצועות 

ש בחינוך העברי "  ש44מינימום נדרשות סך כל שעות (ב "המקצועות הללו לאורך כל שנות חט

אשכול ) 2). (ש כולל שעות ההוראה המוקדשות ללימוד השפה העברית בחינוך הערבי" ש69 - ו

, חינוך למורשת תרבותית,  חינוך אזרחי– ארבעה תחומי חינוך -" ליבה חינוכית"מקצועות : 'ב

ב "קצועות אלו בכל שנות חטקיימת חובה ללמד מ. חינוך חברתי וכישורי חיים וחינוך גופני

                                                           
פינלנד , 36%אוסטרליה :  בהשקעה לתלמיד במדינות שהישגיהן גבוהים ואשר לגביהן היו נתונים הואהשינוי 9

 . ,EAG)2010 (109% אירלנד, 26%
10
 בנינו והפיקוח המדריכות עם ביחדו, הליבה מקצועות בארבעת המקצוע רכזי כל עם נפגשתי אישית אני" 

 מורה, מקצוע רכז, מחנך, מנהל – הצוות כל את מגייס בעצם הזה המתווה. מקצוע לכל שמותאם מתווה איזשהו
  ."התלמיד של ולהישגים כיתהב שקורה למה אחראיים להיות צריכים כולם כאשר, מקצועי

בישראל מספר שעות הלימוד המוקדשות להוראת השפה , )EAG) 2010 יש לציין שלפי הפרסום האחרון של 11

). 374' עמ( וקוריאה דפינלנכגון ,  הוא דומה לזה של מספר מדינות מובילות בהישגיהן)כתיבה וספרות, קריאה(
גילה קלדרון אשר התייחסה למאמץ ' וד גם מהראיון עם גבמתן חשיבות להוראת תחום האוריינות ניתן ללמ

 מטבע כך. עברית שפה, שפה של מקצוע הוא הליבה ממקצועות אחד כל קודם" אביב-המושקע בנושא זה בעיר תל
 כולל, רצינית מאוד מאוד עבודה יש ובעצם, בפוקוס שנמצאים המקצועות אחד הוא. דגש עליו יש הדברים
 אנחנו המחוז מפקחת עם יחד בשנה פעמים שלוש גם. 'וכו' וכו, שכבתיים מבחנים, םמשווי מבחנים, מבחנים

. לשפר כדי הספר בבתי המצב מה הליבה ממקצועות אחד בכל נדע בהם, סטטוס ישיבות, חדש כן גם זה, נקיים
 לי ברמתח מאוד והוא, הזה הנושא את אוהבת מאוד אני, העברית השפה שנת גם היא שהשנה היא האמת, בנוסף
 מני כל על חושבים אנחנו אז. לך שאמרתי כמו בו עוסקים שאנחנו נושא שהוא ישראלית-יהודית זהות של לנושא
 עוד לנו יש ... להיות יכול. ובניה חשיבה של בתהליך כבר זה, כנראה, וירטואלי חידון נעשה אנחנו כל קודם. דברים

 למשל נגיד, שפה של הנושא סביב משהו שנעשה להיות יכול ...מישהו עוד עם זה על ישבתי היום, רעיונות מני כל
  ."לנו חשוב מאוד הוא הזה הנושא אבל...לעשות חשבנו חגים
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 החיים כישורי, זה בחלק). ש בחינוך הערבי" ש12 - ש בחינוך העברי ו" ש15היקף נדרש (

 .http://cms (כיתה דרגת לכל ליבה תוכנית וישנה ההתבגרות לגיל מותאמים

education.gov.il/educationcms/portaltalmidim/matzavim/kishureychaim.htm) .(3( אשכול ג' :

, גיאוגרפיה, ספרות, היסטוריה, ך"כמו תנ, "רוח וחברה: אקדמית- ליבה חינוכית"מקצועות 

 היקף(שפות נוספות ולימודי בחירה  : 'אשכול ד) 4). (ש"ש 72 עד של היקף(מורשת ודת , תרבות

 היא העברי הממלכתי בחינוך הלימוד תוכנית, החינוך משרד הוראות פי על). ש"ש 24 עד של

היקף דומה של שעות . 'ט עד' ז מכיתה, שנים שלוש של לתקופה שעות 107 לפחות של בהיקף

  . שעות 109ד היקף השעות הוא "בחינוך הממ. קיים גם בחינוך הערבי

 וממלכתי ממלכתי (העברי שבחינוך כך על להצביע ניתן ,השפה בהוראת בהתמקדות

. 'ט בכיתה ושעתיים' וח' ז הבכית שעות 3 לפחות) ספרות כולל לא (אם שפת ללמד חובה) דתי

 14 עד להגיע יכול הכולל ההוראה שעות היקף, )שנים שובשל שעות שש (12הספרות מקצוע עם

 כיתה דרגת בכל שבועיות שעות 5 הוא השעות היקף) ודרוזי בדואי, ערבי (הערבי בחינוך. שעות

 מכאן. בריתע שפה שעות 4 ללמוד נדרש ובנוסף) וספרות שפה (אם שפת להוראת המוקדשות

 בחינוך, והספרות השפה לתחום מוקדשות הלימוד שעות מהיקף 13%- כ העברי שבחינוך שבעוד

 את ללמוד נדרשים הערבי בחינוך שהתלמידים מכך נובע זה הבדל. 27% - יותר גבוה הוא הערבי

  .אמם שפת שאינה, העברית בשפה היטב ולשלוט ללמוד וגם הערבית השפה

: בולטים פרמטרים בשלשה מתאפיינות רשמית המחייבתה הלימוד תוכנית כי נראה

 יש למשל כך). 2002, ורש אבות-בן (חינוכי מגזר כל של הייחודיים למאפיינים ביטוי בה ניתן)1(

 6 (הערבי בחינוך ותרבות דת למורשת או) לפחות שעות 6 (הדרוזית למורשת המוקצות שעות

 ישנה בעיקר(' ט-'ז כיתות בין השעות ארגון ינתמבח גמישות ישנה הלימוד בתוכניות) 2). (שעות

 דעת שיקול ישנו הספר בית למנהל, כלומר). הבחירה מקצועות של הלימוד לשעות ביחס גמישות

  .לימוד מקצועות של וגוון ריבוי ישנו) 3. (הוראה שעות לנצל שניתן האופן לגבי רב

ועל תוכנית הלימוד הרי שבפ, בעוד המובא לעיל מתייחס לתוכנית הלימוד המחייבת

 מקיפה בדיקה). 2002ראה למשל בן אבות ורש (המיושמת יכולה להכיל שעות לימוד רבות יותר 

 & Ben-Avot;2000, ורש אבות-בן (ורש אבות בן של במחקריהם מוצגת  הלימוד תוכניות של

Resh, 2002 .(הלימודים תוכנית מאורגנת שבה הדרך כי טוענים אלו חוקרים) צםמצומ מספר 

 בעיקר (ב"שחט התפיסה את משקפת) הלימוד שעות בארגון וגמישות דעת תחומי מקבצי של

 על חינוך של אחת מסגרת מהווים הם יחדיו. העליונה מהחטיבה חלק היא) הצמודה החטיבה

 ביחס שנטען כפי, העליונה לחטיבה ב"חט בין לימודית רציפות יצירת מאפשר זה מצב. יסודי

, עמיר ר"ד לפי. לשונית באוריינות הארצית התוכנית מרכזת, עמיר עליזה ר"ד ידי על לאוריינות

 מחולקת ב"י עד' ז-מ הלימוד תוכנית כאשר, שנתית שש תפיסה היא החינוך משרד של התפיסה

 תחומי בין שונה ומינון, משלו רציונל מהן אחת שלכל, )ב"י- א"י', י-'ט', ח- 'ז (מבניות 3-ל

 של בדרך לחבר ניסיון ישנו. הלשוני הדקדוקי הרכיב לעומת והבעה הבנה של הרכיב של הלימוד

 אנחנו", עמיר ר"ד שמציינת כפי. צמודה חטיבה שאין במקומות גם' י-ל' ט כיתה בין דיאלוג

 להיות צריך. משותפת אחריות שמחייבת תוכנית י"ע לתיכון ב"חט בין להפגיש משתדלים

                                                           
 בשפה הלימוד שעות היקף הערבי בחינוך הלימוד בתוכנית. הערבי החינוך עם השוואה לצורך ספרות את כללנו 12

 .ביחד משולבים וספרות
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גילה '  והחטיבה העליונה מודגש גם בריאיון עם הגבהרצף החינוכי בין חטיבת הביניים." דיאלוג

 שממונה מישהו יש כזה גוש לכל.... ב"י-א"י, -'י-'ט', ח-'ז – םלבתי רובם מחולקים הספר בתי: "קלדרון

יוצר רצף חינוכי ומאפיינים דומים בין שני '  י–ו ' סביר להניח שמבנה זה של מנהל אחד לכיתות ט". עליו

 בחובו טומן, רציפות המדגיש, זה ארגוני שמבנה הנמנע מן זה אין, זאת עם". השלבים החינוכיים

 של מרבי ניצול אין הביניים מחטיבות 46%-ב כי דווח לאחרונה. ההוראה שעות בניצול קשיים

 הדבר משמעות. 13)2010, וורגן , שבועיות שעות 34-כ (ב"חט של לרשותה העומדות האורך שעות

 חלק. הליבה לימודי את ובעיקר, הלימוד תוכנית את כנדרש יםלומד בהכרח אינם שהתלמידים

 הוראה שעות העברת (הוראה בשעות המתוגמלים תפקידים בעלי של מריבוי נובע לכך מהסיבות

 חלקש, דווח על כך) 2008(במחקרם של אופלטקה וטובין , כן כמו). 2010, וורגן; תקציב לשעות

 מועברות) חטיבות ביניים צמודות( ב"חטב לעבודה המוקצים והמורים ההוראה משעות

 הם כי חשים מנהליםמכאן גם ש.  לצורך תגבור לקראת מבחני הבגרותהעליונה לחטיבה

בסקירת , אולם .ההוראה יעילות על המקשה דבר, שעות במעט מקצועות הרבה ללמד נדרשים

סיס הספרות אין תיעוד לגבי המידה שתהליך זה מתרחש ולגבי השיקולים העומדים בב

ההחלטה על היקף השעות הנלמד בפועל במסגרת חטיבת )  2002(לפי בן אבות  ורש . החלטות

הביניים הוא במידה רבה נתון לשיקולו של מנהל בית הספר ויכול להיות מושפע מגורמים שונים 

  . בבית הספר ובסביבתו

 המגזרים לבכ כי נמצא) 2002 (ורש אבות-בן ידי על הלימוד תוכניות מניתוח, ועוד זאת

 מאשר) 'א באשכול המובאים (היסוד מקצועות ללימוד יחסית רבות שעות בפועל מוקצות

 מאשר שעות יותר מושקעות הערבי בחינוך אלו בתחומים כאשר, האחרים הדעת לתחומי

 ורש אבות בן לפי, משקף החינוך מגזרי בשני אלו מקצועות על שמושם הדגש. העברי בחינוך

 הקבלה לשם והנדרשים החשובים במקצועות הבגרות מבחני קראתל ההכנה את, )2000(

 ממלכתי, עברי ממלכתי (השונים החינוך מגזרי בין, אולם). ומתמטיקה אנגלית (לאוניברסיטה

, להוראתם המוקצות ובשעות האחרים הלימוד למקצועות ביחס רבה שונות ישנה) וערבי דתי

 רבה הקפדה ישנה, העברי לחינוך בהשוואה הערבי בחינוך. מגזר כל של לייחוד בהתאם זאת

 בהתאם. ההוראה מזמן שליש כשני תופסים הליבה ומקצועות הלימוד תוכנית יישום על יותר

 דעת  תחומי מאשר יותר דת ולימודי הערבית השפה הוראת על דגש יש הערבי בחינוך, לכך

  . ך"והתנ יהדותה בתחומי לימוד שעות של רבה השקעה יש דתי הממלכתי ובחינוך, אחרים

 רבה שונות קיימת, הלימוד שעות מערכת בארגון גמישות יש שלמנהלים מכיוון, בנוסף

 הכיתה בדרגות ואטרקטיביים מגוונים לימוד תחומי מאפשרים שהם במידה הספר בתי בין

 Ben-Avot (הלימוד שנות שלוש לאורך הלימוד שעות את פורסים שהם ובמידה ס"בביה השונות

& Resh, 2002 .(רציפות ליצירת מגמה ישנה האוריינות בתחום, עמיר ר"ד לפי, זאת עם 

 משותפים עקרונות לבסס כלומר, העליונה החטיבה עד היסודי הספר מבית הלימוד בתוכנית

 של שהסוגיה כך. 14עמיר של בלשונה" והמייחד המאחד "של עקרון ליצור וכך, יחודיים וגם

                                                           
לי בכיתה לפי תוכנית הלימודים הנלמדות על ידי מורים עובדי אמיניהמ שעות  האורך הן משך שעות השהות 13

 .אלו נמצאו נמוכות יותר מהתקן הנדרש,  בפועל. מדינה
יש הרבה מאוד דברים משותפים בין . אנחנו רוצים ליצור רצף מבחינת הנושאים והעקרונות הדידקטיים "14

אנחנו קוראים לזה .  שמייחדים את שכבות הגיל האלויש גם דברים, עם זאת. ב ויסודי"של חט תוכנית הלימודים
 יש עקרון משותף –'  ח–ו ', ה',  בחינות המיצב בעברית בכיתות ב–בים "קחי את המיציאם ת. המאחד והמייחד

את תוכנית הלימודים של היסודי , ב"כדאי לקחת את המפרטים של המיצ. בים"מארגן לכל המפרטים של המיצ
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 הדורשת וסוגיה החינוך למערכת רלוונטית שעדיין סוגיה אהי, הלימוד בתוכנית ואחידות שונות

נדרש עדין לבחון את היקף שעות הלימוד בפועל בדרגות , יתר על כן.  נוספת מעמיקה בחינה

  . מידע בנושא הוא חסר. הכיתה השונות במערכת החינוך

  

  והערכה הוראה דרכי

, ג"תשס, מדינת ישראל (2008 -ו 2006 -2002 לשנים המיצב דוחות פי על .הוראה הדגשי

 בבית הספר היסודי וגם עקבי באופן כי נמצא, ) 'א2009', א2008, ג2007', א2007, ד"תשס

; 45%(ב מורים מדווחים על כך שבתהליך ההוראה הם נוטים להדגיש העברה של ידע "בחט

יה של יותר מאשר ניתוח ואינטגרצ, )42%(והבנה ) בעיקר על ידי כיסוי חומר הלימוד הפורמאלי

מגמות . פיתוח דרכי למידה עצמאיות או יישום הנלמד, עידוד פיתוח חשיבה ביקורתית, חומר

הנטייה ).  דרוזי ובדואי, ערבי(והערבי ) הממלכתי והממלכתי דתי(אלו נמצאו בחינוך העברי 

יותר מאשר , בעיקר במגזר הדרוזי, להתמקד בהעברת ידע והבנה הייתה בולטת בחינוך הערבי

  . העבריבחינוך

 ושוורצר זוהר של במחקרם. אחרות מגמות ותמצאנה יתכן העליונה לחטיבה בהשוואה

)Zohar & Shwartzer, 2005( ,ושימוש חשיבה פיתוח על המבוססת הוראה כלפי עמדות שבחן 

 סיבתי קשר על הצבעה, הצדקה, השערות העלאת, מסקנות הסקת (חשיבה המעודדות בדרכים

 להערכה זכו הביניים בחטיבות המדעים מקצועות את המלמדים יםהמור כי נמצא, )וכדומה

 שלבי שני בין להבדל ההסבר. העליונה החטיבה מורי מאשר אלו מימדים בשני יותר גבוהה

 הנדרש הלימוד חומר את להספיק בלחץ נמצאים העליונות החטיבות שמורי היה אלו חינוך

 בראיון למצוא ניתן לכך תמיכה. חשיבה תהמפתח בהוראה להשקיע זמן להם אין כן ועל לבגרות

 העיוניות הדרישות, דיסציפלינארית היא ב"בחט הראייה כל "כי שטענה ,עמיר עליזה ר"ד עם

 תהליכים לעשות אפשר – הבגרות בחינות של השוט את אין ששם בגלל ודווקא, יותר גבוהות

 ע"בחט הבגרות –" חומר הספקתי לא "אין. התהליכים של האיכות על הוא הדגש, טווח ארוכי

 על מדווחים הביניים חטיבות מורי, )2008 (וטובין אופלטקה לפי כי אם." משלה קצב מכתיבה

 הכנת של התחלה ישנה ואף חומר של הספק מודגש שבה תיכון למעין ב"חט של הפיכתה

 וךהחינ על מפקחת, קלדרון גילה' גב עם בראיון גם למצוא ניתן לכך ביטוי. לבגרות תלמידים

 להתחיל יש העליונה החטיבה של ההישגים את לקדם שכדי שטענה, א"ת בעיריית יסודי-העל

 מאוד לעבוד, עכשיו להתחיל שצריך לנו ברור בבגרות ההישגים את לשפר כדי": ב"בחט כבר

 בבחינות בהישגים הבאה הקפיצה את יביא וזה, הביניים בחטיבות ההישגים את לשפר קשה

 בחינה דורשת, הלמידה תהליכי פיתוח מבחינת, ב"חט תפקיד של יהשהסוג מכאן". הבגרות

  . כיום שיש ממה יותר ברורה והגדרה

במיצב ( בעיקר הוראה פרונטאלית יאב ה" בחטהשיטות ההוראה הנהוג. שיטות הוראה

 נמצאו גם מגמות לשילוב השימוש ,אולם).  מהמורים מדווחים על כך60%קרוב ל , 2007

העלאת , בעיקר לצורך השתתפות בפורומים, )ידי שליש מכלל המוריםעל (במחשב בהוראה 

יחד עם .  ומתן מטלות הכרוכות בחיפוש מקורות מידע במחשב, ספרי-חומרי לימוד לאתר הבית

                                                                                                                                                                   

 וגם שם את תראי הרבה מאוד עקרונות מארגנים –ושל העל יסודי לעברית "  וחינוך לשוניעברית ליסודי"שנקראת 
בתוך ישובים יש מחוזות שעושים , ב"יש לנו בתוך המחוזות הרבה מפגשים של מדריכים בין יסודי לחט. משותפים

ב מבינים שהם לא "בעצם המורים בחט. זה מהלך מאוד מאוד מבורך.  יוצרים רצף–כל בתי הספר בעיר , רצפים
 ".מתחילים מאפס אלא ממשיכים מאיזושהי נקודה שתלמידים הגיעו אליה
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ב "זאת נתונים מראים כי אין ממצאים עקביים ביחס למידה שנעשה שימוש במחשבים בחט

בהבחנה לפי מגזרי חינוך אין עקביות ביחס . )' א2007, דינת ישראלמ(בחינוך העברי והערבי 

מדינת ישראל (י אך  הוא נפוץ יותר בחינוך העברי מאשר בחינוך הערב, לשילוב המחשב בהוראה

  ). 2009, נחמיאס וזוזסקי;  ' א2007

' א2008', ג2007מדינת ישראל ( 2009 עד 2007 לשנים ב"המיצ מדוחות, לכך בנוסף

באסטרטגיות ) יותר משני שליש(מורים נוקטים באופן שכיח שה ללמוד היה ניתן) 'א2009

ובכלל זה התאמת , הוראה דיפרנציאלית המתחשבת בשונּות התלמידים ומותאמת לצורכיהם

. חומרי למידה ומשימות לימוד המאפשרות לכל תלמיד להתקדם בהתאם לקצב האישי שלו

.  בהשוואה לחטיבות הבינייםהשימוש באסטרטגיות אלו רווח יותר בבתי ספר יסודיים, אולם

כי , חשוב לציין. ההוראה הדיפרנציאלית רווחת במגזר הערבי יותר מאשר במגזר העברי, כמו כן

ואילו בבתי הספר היסודיים לא נמצאו , ההבדל בין המגזרים רלוונטי רק בחטיבות הביניים

ודתם של ממצאים אלו אינם בהכרח עולים בקנה אחד עם עב. הבדלים לפי מגזר חינוכי

המצביעים על גישות הוראה שמרניות יותר בחינוך )  ,.2005Birenbaum et al(בירנבוים ועמיתיה 

  .הערבי בהשוואה לחינוך העברי

 מסייעים מורים בכיתה בעבודתם כי ניכר, ב"המיצ דוחות פי על. מתקשים לתלמידים סיוע

 בתחום בעיקר קטנות צותבקבו הוראה באמצעות לימודים תגבור ידי על המתקשים לתלמידים

 סיוע, הערבי בחינוך והן העברי בחינוך הן, אולם). 48% (אם ושפת)  46% ( המתמטיקה

 מהמורים 57% לעומת 71% (ב"בחט מאשר היסודי הספר בבית יותר שכיח מתקשים לתלמידים

 ייםק, היסודי הספר לבית בהשוואה ב"בחט כי, לציין יש ).'א2008מדינת ישראל ; כך על דווחו

 ידי על שמדווח כפי. מענה להם שניתן התלמידים אחוז לבין לסיוע הזקוקים התלמידים בין פער

 מתאפשר ופחות, המורים מצד לתמיכה פחות זוכים ב"בחט התלמידים) 2008 (וטובין אופלטקה

חטיבות הביניים מנסות להתמודד , עם זאת. והכוונה יעוץ, אישי מענה לתלמידים לתת למורים

', ב בראשית כיתה ז"עם הכניסה לחט, בתחום האוריינות מתקיים. ידים מתקשיםעם תלמ

 בהבנת יסוד במיומנויות המתקשים התלמידים את לאתר שנועד) וערבית בעברית(ת "מבחן עמי

, ה"המבחן שפותח על ידי ראמ.  הלימודיםשנת מראשית להם ולסייע בכתב ובהבעה הנקרא

 ראוצ, כגון(ניות הלשוניות של התלמידים בתחומים שונים משמש ככלי למיפוי היכולות האוריי

המבחן מועבר על ידי מורי בית הספר רק ). מורפולוגיה או הטקסט של התוכן הבנת, מילים

 , 0201ל "חוזר מנכ, משרד החינוך והתרבות(בחלק מחטיבות הביניים 

MivdakAmit/Rama/Units/ EducationCMS/il.gov.education.cms://http .( איתור תהליכי על

ניתן היה ללמוד גם מהראיון , המבוצעים ברמת הרשות המקומית, ב"תלמידים המתקשים בחט

 ייםמיפו יש הזמן כל, מקצועית מבחינה, מצוינים ספר בתי כאן יש":  שטענה כיקלדרון' עם גב

. הכיתה נמצאת איפה, נמצא התלמיד איפה, התלמיד של המצב מה רואים הזמן כל, דינאמיים

 ואז חלשה הכיתה שבהם הפרמטרים את בודקים, שנה לסוף מחכים לא, מענה מיד נותנים

 וממשיכים בבחינה נכשלת שכיתה כזה דבר אין. המקצוע כל על לא, פרמטרים אותם על חוזרים

נעשים מאמצים לאיתור תלמידים ' כי בתחילת כיתה ז, ראות מריאיון זה עוד ניתן ל."הלאה
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בדרג מקבלי ,  כלומר.15מתקשים וליצירת מערך מסייע עבורם כבר בכניסה לחטיבת הביניים

יש הכרה בצורך לאתר תלמידים מתקשים ולהציע , )במקרה זה ברשות מקומית(ההחלטות 

  . במסגרת המשאבים הקיימים, להם מענה

בנושא זה אין ממצאים עקביים ביחס לדרכי ההערכה הנהוגות על . תלמידיםהערכת 

עבודת ב אנו לומדים כי דרכי המשוב של מורים הן מגוונות וכוללות "מדוחות המיצ. ידי המורים

 בבית גם נמצא הדבר. לשוניים והבעה ביטוי כושר שדורשות אחרות פתוחותחקר ומטלות 

דווחו שהם מבססים את ) 16%רק (ללי אחוז נמוך של מורים באופן כ. ב"בחט וגם היסודי הספר

 הערבי בחינוך נטייה נמצאה החינוך מגזרי בין בהשוואה כי אם, ההערכה על מבחנים בלבד

) 28%(הדבר בלט בחינוך הבדואי . העברי בחינוך מאשר יותר מבחנים על ההערכה את לבסס

 ,דינת ישראלמ; 5% -הממלכתי דתיממלכתי או (יותר מאשר בחינוך העברי ) 25%(והערבי 

  ).'א2007

 ונחמיאס) 2008(המדווחים על ידי אופלטקה וטובין , ממצאים שונים, למרות זאת

 המועברים וציונים מבחנים על בעיקרה מבוססת תלמידים הערכת כי מראים, )2009 (וזוזובסקי

 גדולה בישראל עולה מריאיון עם אחראי על החינוך הערכי ברשת חינוך. בכיתה המורים ידי על

וישנו שימוש מועט בדרכי הערכה , הישגי התלמידים מוערכים על ידי בחנים ומבחנים, כי לרוב

כי דרכי ההערכה של הישגי התלמידים נגזרות ממדדים כמותיים , עוד מציין גורם זה. חלופיות

שההשקעה , שנקבעו על ידי הרשת להערכת בתי הספר ויש פחות שימוש בדרכי הערכה חלופיות

 לכלל שמועברים, ארציים מבחנים הם ב"בחט הנהוגות נוספות הערכה דרכי 16.בהן גדולה

בתחום האוריינות פותחו , ר עמיר"לפי ד, בנוסף). חיצונית או פנימית כהערכה (התלמידים

 שלהם ההוראה ולמשימות המורים של לעבודתם סטנדרט המהוות' ז לכיתות הערכה משימות

 והם, השנה בתחילת כבר זה על יודעים הם, רף עם, מוכן משהו מקבלים "הספר בתי. ס"בביה

 ס"בי שלא, הספר בתי בין סטנדרט נוצר – רף לאיזשהו שלהם העבודה דרך את משכללים בעצם

   ".אליו מתכווננים הספר בתי שכל רף יוצר זה. נמוכה ברמה ואחד גבוהה ברמה מלמד אחד

ב ובין הכיתות " מספר גורמים מהם תהליכי המיון לחטנעשה ניסיון לברר מול. תהליכי מיון

כי באופן רשמי לא מתקיימים תהליכי מיון , גילה קלדרון עולה' גבמהריאיון עם . ב"בתוך חט

התלמידים בוחרים את , ס לא בוחר את תלמידיו" ביה–אצלנו יש סיסמא . אין מיון: "ב"לחט

נעשים באופן שונה בכל בית אלו ,  לימודב ישנם תהליכי מיון להקבצות"בחטבמידה ו". ס"ביה

ב ובתוך "באופן כללי ניתן לומר כי תהליכי המיון לחט.  ואין מדיניות מערכתית בעניין זהספר

  .  ואין מודל אחיד בנושא, ב הם נתונים לשיקול הדעת של בית ספר או רשות מקומית"חט

  

  והנהלה תלמידים, הורים, מורים בין היחסים מערכת

                                                           
15
 בחינת זו בעברית הבחינה. איתור בחינות אלא, מיון בחינות לא שהן בחינות מקיימים' ז כיתה בתחילת אנחנו" 

 הוא הרעיון. ליתבאנג משהו גם עושה שלנו והמפקחת במתמטיקה מבחן עושים אנחנו, החינוך משרד של ת"עמי
 לא אנחנו, מסייע מערך אצלנו שנקרא מה של שעות מאוד הרבה יש, בחינוך מאוד הרבה משקיעה א"ת שעיריית

 ולתת לאתר נועדו האלו המבחנים לכן. לו לעזור שנתחיל כדי' א סמסטר בסוף ייכשל שהתלמיד לחכות רוצים
  ."'וכו בפיגור או משיגים תת שהם לתלמידים, קבוצתי אם ובין פרטני אם בין, סיוע מערך

16
. פ הנוסחא של משרד החינוך" ע–בחנים , פ מבחנים"נקבעים ע, המדדים האלו משליכים על הישגי התלמידים" 

  . "כיוון שההשקעה גדולה, פחות דרכי הערכה חלופיות
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 ישנה ב"בחט והתלמידים המורים בין היחסים אופי על .לתלמידים מורים בין יחסים

 אינם המורים, היסודי הספר לבית בהשוואה ב"שבחט כך על דיווחים ישנם, אחד מצד. מחלוקת

 עם הקשרים, המורים התמקצעות בגלל, כן על יתר. לתלמידים ותומך אישי יחס נותנים

על היחסים ). 2008, וטובין אופלטקה (הצר ימודיהל בתחום וממוקדים רופפים הם התלמידים

שבו ניתן להשוות בין ) 2003(בין מורים לתלמידים ניתן ללמוד מהסקר של הראל ועמיתיו 

בסקר זה נמצא כי . 'וכיתה י) ללא הבחנה בין יסודי לחטיבת ביניים(' ח', דיווחי תלמידי כיתה ו

ים חיוביים עם מוריהם מאשר תלמידי כיתה מדווחים על יחס' אחוז גבוה יותר מתלמידי כיתה ו

  .הבדל זה נמצא בחינוך היהודי ולא בחינוך הערבי, אולם.  'או י' ח

, 77%, 2008-וב 91%, 2006-ב (המורים מרבית כי ללמוד ניתן ב"המיצ דווחי פי על, מנגד

 התלמידים עם חיובים יחסים בקידום מאמץ משקיעים )' א2008,  א2007מדינת ישראל 

 .התלמידים עם אישיות ושיחות פגישות של קיומן ידי על ואכפתיות קרבה תחושת ודדיםומע

 שעות יש שלהם השעות שבמערכת כך על מדווחים) המורים מכלל 39% (מהמורים חלק

  . אישיות לפגישות המיועדות

 בעיקר עסקו האישיות השיחות היסודיים ספר שבבתי נמצא ס"ביה דרגת לפי בהבחנה

 לפי בהבחנה. לימודיים בנושאים בעיקר עסקו הן ב"בחט ואילו, וחברתיים ייםאיש בנושאים

 מאשר הערבי בחינוך יותר שכיחות היו האישיות הפגישות ב"חט במסגרת כי נמצא חינוכי מגזר

, לימודיים בנושאים עסקו האישיות השיחות כי מדווחים המורים הערבי בחינוך. העברי בחינוך

 גבוה בשיעור מדווחים העברי בחינוך שמורים בעוד, חברתיים איםובנוש משמעת של בסוגיות

מחקרם , בעניין זה. שלהם אישיות ובבעיות התלמידים בחיי עסקו האישיות השיחות כי יותר

מראה כי יחסים , כמו אלו המדווחים בעולם, ,.Benbenishty et al) 2002(של בנבנישתי ועמיתיו 

הדבר נמצא משמעותי בעיקר בבתי ספר . מת האלימותטובים עם המורים מסייעים להפחתת ר

   .ערבים מאשר בבתי ספר יהודים

היחסים בין המורים מתייחסים לעבודת צוות במישור . יחסי מורים עם עמיתים  

מדינת , 2006- ב75%; 2008- ב83%(מרבית המורים , ברמה הארגונית. הארגוני והבין אישי

ררים יחסים חיוביים בינם לבין עמיתיהם לצוות  מדווחים כי שו) א2008, א2007ישראל 

בלמידה משותפת של חברי צוות ההוראה ובעבודה , המתאפיינים בשיתוף בידע, ההוראה

כי מורים נוטים לדווח על עבודת , כמו כן נמצא. משותפת בפיתוח תכניות לימודים וכלי הערכה

יחסים חיוביים נמצאו . היסודיהדבר אופייני למורי חטיבות הביניים יותר מאשר מורי . צוות

  ).  בהתאמה, 77% לעומת 85%(בעיקר בחינוך העברי מאשר בחינוך הערבי  

מדינת , 2008 ב"מיצ פי על 66% (המורים מרבית, כללי באופן. הורים-יחסי מורים    

 יותר היסודי הספר בבית בולט הדבר. ההורים עם חיוביים יחסים על מדווחים) 'א2008ישראל 

 לחינוך בהשוואה העברי בחינוך מורים ובקרב) בהתאמה, 54% לעומת 71% (ב"טבח מאשר

 לחינוך בהשוואה הערבי בחינוך ב"בחט הורים מעורבות). בהתאמה 50% לעומת 69% (הערבי

 בחינוך מאשר יותרבחינוך העברי : בעוצמתה ושונה )'א2008 , דינת ישראלמ (מועטה היא העברי

 הבית ובעשייה המורים בעבודת ההורים של יתר התערבות שנהי כי מדווחים המורים, הערבי

 הורי מצד איום חשים ב"בחט המורים מקצת, כן כמו). בהתאמה, 15% לעומת 20% (ספרית

 מאשר הערבי בחינוך יותר בולטות אלו תחושות). 9% (עצמם התלמידים ומצד) 13% (התלמידים
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איום מצד תלמידים יותר מאשר מורי ב מדווחים על תחושת "יש לציין כי מורי חט. בעברי

  . בעוד שלא נמצאו הבדלים ביחס לתחושת האיום מצד הורים,  היסודי החינוך

בבתי הספר היסודיים תפיסת המורים בדבר מנהיגותו של המנהל . מנהל-יחסי מורה  

פחות ממחצית המורים . ומידת השיתוף מצדו חיובית יותר בהשוואה לחטיבות הביניים

יניים בחינוך העברי דיווחו כי הם נוהגים להתייעץ עם המנהל בנושאים פדגוגיים בחטיבות הב

המדגיש את הערכים , עוד נמצא כי סגנון ניהול שתפני ודמוקרטי. )'א2007מדינת ישראל (

ב צמודה יותר מאשר "היה אופייני למנהלי בתי ספר בחט, ס"והנורמות המשותפות של ביה

בהבחנה לפי מגזרי חינוך נמצא כי בחינוך הערבי ). ציון תאריךללא , צפריר(בחטיבה העליונה 

בחינוך , אולם. בהשוואה לחינוך העברי המנהל נתפס יותר כמוביל פדגוגי ופחות כמוביל ארגוני

אישיים חיוביים יותר עם המנהל בהשוואה לעמיתיהם - העברי המורים מדווחים על יחסים בין

  ). 'א 2007דינת ישראל מ( בבתי ספר ערביים

, תלמידים (ס"בביה התפקיד שותפימרבית  בין יחסיםה כי ללמוד  ניתן, כללי באופן  

, אולם. ב"בחט מאשר היסודי הספר בבית יותר וטובים חיוביים הם) והנהלה מורים, הורים

 מסקנה זו .הערבי בחינוך מאשר העברי בחינוך הביניים בחטיבות יותר טובים  אלו יחסים

צומצמת שאינה מאפשרת לנו להבין כראוי את מערכת היחסים בין שותפי מבוססת על ספרות מ

שיכול להיות גורם , תוך הבחנה בין חטיבת ביניים צמודה ועצמאית, התפקיד בחטיבת הביניים

סביר להניח שמהות , למשל(בעל משמעות במרקם היחסים הנוצרים בתוך חטיבת הביניים 

ם צמודה יהיו שונים מאלו שבחטיבת ביניים היחסים בין המורים להנהלה בחטיבת ביניי

  ).   עצמאית

 במשמעת מתמקד תפוקות החינוכיות של בית הספרב נוסף היבט .והתנהגות משמעת

מקובל ליחס את בעיות המשמעת כאחד הקשיים הבולטים של , כפי שנטען קודם לכן. והתנהגות

קרי גיל ההתבגרות , תלמידיםגיל הקשיים אלו נובעים מ. כך גם לגבי ישראל. חטיבת הביניים

 את פתחושיש הסבורים כי חטיבת הביניים . לחטיבת הבינייםהיסודי והמעבר מבית הספר 

ההופכים מקור לחיקוי ולאימוץ של התנהגויות  , התלמידים הצעירים לתלמידים הבוגרים

 נתונים,  זה לצד ממצא .) 2008 רש  ;2008, אופלטקה  וטובין()עישון ויה חריפהישתכגון (סיכון 

הראל ועמיתיו (שחלה ירידה ברמת התנהגויות סיכון  מראים סקרים על המבוססים מקיפים

ירידה ברמת האלימות  חלה הביניים בחטיבת, ובאופן ספציפי' בקרב הלומדים בכיתות ח) 2003

בעיות משמעת ואלימות , הדבר משתקף בכך שכיום בהשוואה לשנים עברו.  )2003, בינבנישתי(

 2004ב "מיצ(יות של מורים ומנהלים בחטיבות הביניים ו עומדות  בראש סדר העדיפאינן

ב המראים כי בעיות משמעת מאפיינות כיום גם את בית "נתוני המיצ, יתרה מזאת). ואילך

 , בעיקר פיזית, ו מדווחים על היותם חשופים לאלימות-כאשר  תלמידי כיתות ה, הספר היסודי

בנבנישתי ועמיתיו ';  א2009, א2007מדינת ישראל , ראה למשל(ט - זיותר מאשר תלמידי כיתות

בחינוך הערבי , אם כי.  היא עקבית בכל מגזרי החינוךמגמה זו ).  2003הראל ועמיתיו , 2000

ונושא זה המטריד את , מדווח על אלימות רבה יותר מאשר בחינוך העברי) בעיקר הבדואי(

 כי בעיות  נראה.)' א2007מדינת ישראל ( הבית ספרית המורים והמנהלים זוכה לקדימות ברמה

שמערכת לבולטות ומשמעותיות בחטיבת הביניים הפכו כיום לבעיה בעבר המשמעת שנחשבו 

שבשל היצמדותה , ניתן לשער, ביחס לחטיבת הביניים.  מתמודדת עמןעל כל שלביההחינוך 



39 

 

משפיעים גם על חטיבות , הנהלים והקפדנות הקיימת בחטיבה העליונה, לחטיבה העליונה

    .דבר שעשוי לתרום להפחתה במידת האלימות, הביניים

 בתוכנית  כי ללמוד ניתן ב"בחט החינוכי להליך ביחס שאיתרנו המידע פי על. סיכום  

 כל של הייחודיים לצרכים הלימוד תוכנית ולהתאמת לגמישות מקום ב"חט מזמנת הלימודים

, זה במובן. התלמידים של הלמידה לקידום מנותבת זו שגמישות בטוח לא, אולם. ספר בית

  הפעולה ודרכי הנורמות את שאימצה כמסגרת מתגבשת ב"חט כי ותמרא בפנינו שעמדו העדויות

 למורים עבודתם בדרכי קרובים ב"חט מורי כי עולה הספרות מסקירת. העליונה החטיבה של

 פחות, פרונטאלית בהוראה נוקטים םה. היסודי הספר בית למורי מאשר יותר העליונה בחטיבה

 הביניים חטיבות צמידות ובגלל יתכן. דיפרנציאליות באסטרטגיות ושימוש פרטנית עבודה

 בחטיבות המלמדים מעטים לא שמורים כך על המצביעים הנתונים ולאור העליונה לחטיבה

 תפקידם את המורים של תפיסתם על השפעה לכך יש, העליונה בחטיבה גם מלמדים הביניים

 העליונה בחטיבה למורים האופייניות עבודה נורמות ולהעביר לאמץ יכולים אלו מורים. ב"בחט

 ידי על דווחו) לימודיים להישגים ולחץ לימודים חומר להספיק לחץ כגון (לכך ביטויים. ב"לחט

 של ההישגים רמת את לקדם המאמץ, שכיום מכך להתעלם אין,  אולם).2008 (וטובין אופלטקה

 דרגות לכל מחלחל, לימודיים והישגים סטנדרטיים המדגישה, החינוכית והמדיניות תלמידיםה

 על אכן. העליונה ולחטיבה ב"לחט היסודי הספר בית בין ההבחנות את ומטשטש הספר בית

 שאחת מדווחים, ב"בחט והן היסודי הספר בבית הן, מורים כי התברר ב"המיצ נתוני בסיס

 העברי בחינוך בולט בעיקר הדבר. הישגים קידום היא ס"ביה של הבולטות מהקדימויות

 במקצת שונים ממצאים). תאריך לא ידוע, דינת ישראלמ (והבדואי הדרוזי, הערבי, הממלכתי

דינת מ (וערכי חברתי חינוך לטיפוח קדימות שנתנו דתי הממלכתי בחינוך המורים בקרב דווחו

 לימודית מסגרת היא, הבינלאומית בספרות נמצאש כפי, ב"חט, כללי באופן). 'ד ב"ישראל תשס

 על מבוססת, היסודי הספר לבית ובהשוואה, בולט אקדמי דגש בעלת, לימודים להישגים מכוונת

  . והורים תלמידים, מורים, הנהלה: ס"בביה התפקיד שותפי בין תומכים ופחות רופפים יחסים

    

.  ב"חט שמעוררת בקשיים בלט הערבי החינוך, זה בפרק שהוצגו המימדים במרבית

. ביותר הקשה במצב נמצא הבדואי החינוך כאשר, הערבי החינוך בתוך ניכרים היו ההבדלים

  .קטנים יחסית היו דתי והממלכתי הממלכתי העברי המגזר בין ההבדלים

  

 את ותחשוב לציין כי הסוגיות הקשורות לתהליך החינוכי בחטיבת הביניים מעסיק

ונים פנימיים שבהם הוצגו הקשיים המאפיינים את חטיבות הביניים בדי. אנשי משרד החינוך

צורכי בני גיל המעבר וחוסר איזון בין המטרות הפדגוגיות האקדמיות לבין , אקלים, הישגים(

ב "הועלה  הצורך בדיון מחדש על היעדים של חטה, )מרכיבים פדגוגיים רגשיים וערכיים

נציגים . המבנה החברתי והכשרת המורים, תלמידיםצורכי ה, ניהול, תכנים, מבחינת מדיניות

מספרי בם ומציצ, מקצועות ההוראהלמשל על הפחתת ממשרד החינוך הגישו המלצות 

 דאגה , תלמיד-התלמידים בבתי הספר כדי לשפר את האקלים הבית ספרי ואת השיח מורה

הדרג יבוש וגחיזוק , התמודדות עם השונות של התלמידים, לרווחה הנפשית של התלמידים

בחינת , משרד החינוך(פיתוח מקצועיותם של המורים  ושנתי-ששההניהולי של בתי הספר 

  .)תאריך לא ידוע, שנתי-ט ברצף שש- הדרכים להגדלת אפקטיביות כיתות ז
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  תלמידים הישגי

 בסדר וקדימות בולטות האחרונות בשנים מקבלים ב"בחט לימודיים הישגים

 זו קדימות). ואילך 2004  שנתב"מיצ (זה חינוכי בשלב עובדיםה ומנהלים מורים של העדיפויות

 בריאיון זו בלט .קלדרון גילה' מגב ללמוד שניתן כפי, המקומיות הרשויות של ברמה גם בולטת

 החינוך במערכת תלמידים הישגי בבחינת  .17מאוד הדגש על שיפור הישגים בחטיבות הביניים

18 בעיקר (לאומיות בין השוואות: מקורות שני  על הספרות סקירת התבססה
TIMSS (ומבחני 

 באופן לבחון אפשרויות מאד מעט מספקת הספרות סקירתבאופן כללי יש לציין כי . ב"המיצ

 לאתר הצלחנו לא) 1: (הבאות מהסיבות  חטיבת הביניים תלמידי של ההישגים את שיטתי

הדבר נכון הן ביחס . 'ת חא רק כיתואל' וט' ז  כיתות נתוניבסקירת הספרות מידע מקיף על  

וגם ביחס למבדקים   ) 'הבוחנים את תלמידי כיתות ח TIMSS  מחקרי (להשוואות בין לאומיות 

מרבית ', ביחס לכיתה ח) 2. ()'שגם הם ממוקדים בתלמידי כיתות ח, ב"מיצ(הנערכים בישראל 

מידע משווה . דמסגרת הלימובניתוח כוללני של כלל התלמידים ללא הבחנה המידע מבוסס על  

ב התאפשר באופן מצומצם ביותר על בסיס "בחט' ביסודי ותלמידי כיתה ח' בין תלמידי כיתה ח

, )'ב2007ו ' ב',א-ד"מדינת ישראל תשס (ב"המיצ תונינחות נפרדים של "דו ומתוך  TIMSSמחקר

חות השונים המתייחסים לנתוני "בדו ואילך 2007 -מ. 2006 עד 2002 לשנים המתייחסים

 שלומדים הלאל היסודי הספר בבית הלומדים' ח כיתות תלמידי בין הבחנה נעשתה לאב "מיצה

 לפי הבחנה לעשות ניתן שבהן בשנים) 3(; )בין אם היא עצמאית או צמודה (ב"חט במסגרת

 כוון.  בלבד ללא פיקוח על משתנים רלוונטייםתיאוריות הן ההשוואות מרבית, לימודית מסגרת

 מסקנות להסיק אפשרות אין תלמידים הישגי על השפעה בעלי משתנים לע פיקוח נעשה שלא

 לסוגיה התייחסש אחד פרסום רקנמצא . ב"לחט היסודי הספר בית בין ההבדלים לגבי מהימנות

גם פרסום זה , אולם. ומהימן מדויק מידע לקבל שניתן באופן הספר בית מבנה השפעת של

 נתוני על הסתמכות) 4. (התלמידים מרמת בדיללה בלבד הספר בית ברמת מבוסס על ניתוח 

 בשל כן כמו. שונות שנים ובין שונים מקצועות בין בהשוואות קושי בשל מוגבלת היא ב"המיצ

, הבדואי החינוך גם נכלל הערבי בחינוך למשל (הנחקרות הקבוצות של אחידות לא הגדרות

  ). אלו קבוצות שתי בין הבחנה נעשתה אחרות בשנים ואילו

 מצב על מידע לקבל שניתן היבטים באותם תתמקד הספרות סקירת, אלו מגבלות ורלא  

 TIMMSעל בסיס נתוני  , 'ח תלמידי של ההישגים אתבאופן כללי  נציג ראשית. הביניים חטיבות

 נתמקד השני בשלב. שלגביהן יש מידע על מבחנים אלו, OECD -ה למדינות בהשוואה בישראל 

                                                           
17
. משמעותי מאוד מאוד מהלך מתחילים אנחנו הזאת הלימודים בשנת. יפו-א"ת העיר על לדבר יכולה אני"  

, הקודמת הלימודים שנת בתחילת התחיל הזה המהלך. הביניים בחטיבות הישגים לשיפור מתווה לזה קוראים
  ".לכך שנתיים-השש המנהלים של התמיכה את גייסנו כאשר

18
 התייחס בעיקר  PISA -ו' ינות לשונית בכיתה די המתייחס לאורPIRLS: ישנם מבחנים בינלאומיים נוספים 

 נמצא כי ישראל מעט מעל PIRLS ) Progress in International Reading Literacy (Studyבמבחני . 'לכיתות י

במדינות שכן היה שינוי .  לא חל שינוי מובהק בהישגים2006 - ל2001כאשר בין . OECDהממוצע של מדינות ה 
כגון מעבר למערכת , ת החינוךיוחס השינוי לשינויים מבניים של מערכ, משמעותי בהישגים של אוריינות לשונית

שינוי במערך הלימודי  , )קונג-בהונג(שינוי בתוכנית הלימוד ובשיטות ההוראה , )בסלובניה( שנתית 9 -  ל8חינוך מ 

  PISAבמבחני .    לא תועדה דרך אחת לשיפור ההישגים בבית הספר היסודי, כלומר). בסינגפור(ובהכשרת  מורים 

)– OECD Program for International Student Assessment(  נמצא כי  בכל שלושת המקצועות)שפה ,
ונמוכים הרבה יותר , הישגיהם של תלמידי ישראל היו מתחת לממוצע של המדינות הנבחנות) מתמטיקה ומדעים

 2006   -נמצא כי ב , 2002 -בהשוואה לסקר ההישגים הקודם שבוצע ב.  OECD-מהציונים הממוצעים במדינות ה
 . שמרה על דירוגה במתמטיקה וירדה בדירוג בהבנת הנקרא, ראל שיפרה את מצבה במדעיםיש
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 שנקטו הפרסומים בסיס על החינוך מגזרי ובין שנים בין השוואות תוך הלימודיים בהישגים

  ההישגים סולמות של נכון כיול תוך, זו גישה

 שעורך לאומי- בין מחקר הוא TIMSS. לאומיות בין השוואות בראי תלמידים הישגי  

IEA ארגון
 ובמדעים במתמטיקה' ח כיתות תלמידי של השליטה רמת את בוחן זה מחקר. 19

 ישראל. שנים לארבע אחת הנערך אורך מחקר זהו). לשונית אוריינות בודק ואינ המחקר(

 על והוצבו כוילו אלו שנים של המבחנים ציוני. 2007-ו 2003, 1999 ,1995 בשנים בו השתתפה

 שינוי מגמות לבחון ניתן, לפיכך. 1995-ב שנערכו המבחנים תוצאות פי-על שנקבע אחיד סולם

ומבלי שניתן להתייחס ' בהתייחס לכלל תלמידי כיתה ח,  כלליבאופן. זמן לאורך בהישגים

-ל 1999 השנים ביןש, ישנן עדויות לכך) יסודי שמונה שנתי או חטיבת ביניים(למסגרת הלימוד 

 בהישגים ירידה חלה, 2007 - ל 2003 שבין בעוד)  2006, ס"למ (בהישגים שיפור חל 2003

 את ומייחסים במיוחד גבוהים היו 2003 הישגי כי יםטוענ) 2009(  וזוזבסקי נחמיאס. הלימודיים

 שחלו ולשינויים והמדעים המתמטיקה להוראת הנחוצים משאבים להעדר בהישגים הירידה

 ליישם יכולת, ס"ביה מטרות הבנת, מורים של רצון שביעות, כגון (ס"בביה הלימודית באווירה

 תלמידי הישגי כי נמצא, אלו ניםמבח על בהתבסס, כללי באופן). הלימוד תוכנית את בהצלחה

 של הדירוג, אולם. במבחנים המשתתפות המדינות של הממוצע מעל היו מישראל' ח כיתות

 ישראל, כן על יתר. 20זמן לאורך יציב אינו והמתמטיקה המדעים בתחום' ח כיתה תלמידי

 תתפותשמש מדינות 25 מתוך האחרון במקום) פיזה במבחני והן  TIMSS במבחני הן (מדורגת

 שנת להוציא, )2010, דוד-בן  (2007-ל 1999 השנים בין השונים במבחנים וקבוע עקבי באופן

  ).2009, וזוזובסקי נחמיאס (חריגים היו TIMSS במבחן בישראל ההישגים, שכאמור, 2003

 באופן לבחון מאפשרים ב"המיצ מבחני. ט"ותשס ח"תשס שנים - ב"במיצ הישגים

 ההישגים להערכת בחינות נערכות, ב"המיצ מבחני במסגרת. למידיםהת הישגי את ושוטף עקבי

. ומדעים מתמטיקה, אנגלית, )ערבית/עברית (אם שפת: דעת תחומי בארבעה הלימודיים

 תלמידי נבחנים גם כיום. ביניים ובחטיבות יסודיים ספר-בבתי 'וח' ה בכיתות נערכות הבחינות

 פי על) 'ח כיתה תלמידי בעיקר (התלמידים שגילהי התייחסות להלן. שפה של בתחום' ב כיתה

, שוב. חינוכית מסגרת לפי והשוואה מגזרים בין השוואה, זמן לאורך השוואה: היבטים שלשה

 במקצועות מבחנים בין השוואות לערוך אפשרות שאין, ב"המיצ חות"בדו כמפורט, לציין יש

 ברמת הבדלים בשל, שונות שנים בין להשוות גם ניתן לא) 2007 לפני (קודמות בשנים. שונים

 משקף המבחנים בציוני שינוי האם לקבוע ניתן לא, לפיכך. לשנה משנה המבחנים של הקושי

 של הקושי ברמות הבדלים משקף הוא שמא או, הלימודיים ההישגים ברמת אמיתי שינוי

 פי על המבחנים כוילו 2007-ב. )'ב2009' ב2008דינת ישראל מ (יחד גם שניהם או, המבחנים

  .להלן מובאת אלו לשנים התייחסות. זמן לאורך השוואה שמאפשר שנתי-רב סולם

' ח כיתה תלמידי הישגיכלל  השוואת, כללי באופן. ט"לתשס ח"תשס ב"מיצ השוואת

 כי הראתה) ' ב2009ה "ראמ( ט"תשס של לאלו ח"תשס בשנת ב"המיצ במבחניאשר השתתפו 

 וטכנולוגיה מדעים, אנגלית, מתמטיקה (ותהמקצוע בכל ההישגים ברמת שינויים חלו

  .בנפרד חינוכי מגזר לכל התייחסות להלן. האם שפת בתחום ובמיוחד) ערבית/ועברית

                                                           
19 International Association for Evaluation of Educational Achievement. 

20
 .מספר זה משתנה בין השנים,  הוא יחסית למספר המדינות שמשתתפות במבחניםהדירוג 
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המבחן . מתמטיקה ומדע וטכנולוגיה,  חל שיפור מתון בהישגים באנגליתבחינוך העברי

ס על בשפת אם עברית בחן את רמת השליטה של התלמידים בתחום החינוך הלשוני בהתבס

בכתב  הבעה, הנקרא הבנת: במבחן היו הנושאים. תכנית הלימודים בעברית לחטיבות הביניים

 ט"ל תשס"במבחן זה נמצא כי הישגי התלמידים עלו במידה ניכרת בשנה. לשונית-והבנה מטה

 עלייה ט"בתשס חלה, המקצועות לשאר בניגוד.  )שנתי-הרב בסולם נקודות 35 של עלייה(

 חלה זה במקצוע. כלכלי-חברתי הרקע של הרמות בכל בעברית התלמידים בהישגי משמעותית

    . גבוה מרקע תלמידים להישגי בינוני מרקע תלמידים הישגי שבין בפער קלה ירידה

; במתמטיקה ההישגים ברמת שיפור חל ט"לתשס ח"תשס בין כי נמצא, הערבי בחינוך

 לגבי. משמעותי שינוי חל לא באנגלית ובהישגים מתון באופן ירדו וטכנולוגיה במדע ההישגים

 בהתבסס הלשוני החינוך בתחום התלמידים של השליטה רמת את בחן המבחן, ערבית אם שפת

 הבעה ,הנקרא הבנת: היו במבחן הנושאים. יסודי-העל הספר לבית בערבית הלימודים תכנית על

 להישגים יחסית משמעותי באופן עלו ט"בתשס במבחן התלמידים הישגי. לשוני וידע בכתב

 צמצום חל כי דווח, הערבי בחינוך, כן כמו). שנתי-הרב בסולם נקודות 23 של עלייה (ח"בתשס

  . התרחבו הפערים בו, במתמטיקה למעט הדעת תחומי בכלכלכליים  -החברתיים בפערים קל

לא ניתן היה ', שהוצגו לעיל מתייחסות לכלל תלמידי כיתה ח, ההשוואות לאורך זמן

ידע בנושא זה שמתייחס לחטיבת הביניים ולא ניתן היה למצוא נתונים שמתייחסים למצוא מ

לעמיתיהם ) צמודות או עצמאיות(להשוואה בין תלמידים הלומדים בחטיבת הביניים לסוגיהן 

  . הלומדים בבית הספר היסודי

של  בהקשר ב"לחט חסרון או יתרון על להצביע אפשרות אין חשוב לפיכך לציין כי 

 להניח סביר, ב"בחט לומדים התלמידים שמרבית כיוון. ם ושינויים בהישגים לאורך זמןהישגי

 לדעת באפשרותנו אין ,אולם . ב"בחט גם מה במידת התרחשו אכן, להלן שדווחו שהשינויים

  .היסודי הספר בבית הלומדים לתלמידים בהשוואה חל זה שינוי מידה באיזו

 לאחרונה שהתפרסמו ט"תשס ב"המיצ נתונימ. והערבי העברי החינוך בין השוואה 

 הערבי בחינוך תלמידים של מאלו גבוהים העברי בחינוך התלמידים של הישגיהם כי ללמוד ניתן

, )נקודות 32 (במתמטיקה קטנים יחסית הם המגזרים בין הפערים. שנבחנו הדעת תחומי בכל

. 21)נקודות 82 (האנגלית םבתחו מאד וניכרים) נקודות 66 (והטכנולוגיה המדע בתחום בולטים

 זה במחקר. TIMSS -ה של הבינלאומי מהמחקר גם ללמוד ניתן חינוך מגזרי לפי פערים על

 בחינוך מאשר העברי בחינוך יותר גבוהים והמדעים המתמטיקה בתחום ההישגים כי נמצא

, וךהחינ מגזרי בשני הנהוגות השונות ההוראה לשיטות אלו הבדלים מייחסים חוקרים.  הערבי

 בידע ושליטה הבנה, חקר ומעודדות בתלמיד ממוקדות הוראה בשיטות בשימוש ההבדלים כגון

 .Zuzovsky,  2008; Birenbaum, et al (זה ידע בתחום משימות עם להתמודד המאפשר מתמטי

 המורים בקרב שכיחות אינן זה מסוג הוראה דרכי, ב"המיצ חות"דו שמצביעים כפי). 2005

 אלו הסברים כי לציין יש, זאת עם יחד. העברי לחינוך בהשוואה הערבי ינוךבח שכיחות ופחות

 של להתרחבות עדים אנו 2007- ל 2003 השנים בין שכן, זמן לאורך נוספת בחינה דורשים

  ).  2009, וזוזבסקי נחמיאס (החינוך מגזרי שני בין הפערים

                                                           
 ברורה עדיפות ישנה כאשר, כלכלי-חברתי רקע  של בסיס על פערים יש כייםהחינו מהמגזרים אחד בכל, כן כמו 21

,  כלומר. השנים עם מתרחבים אלו פערים. בינוניים או נמוכים מאשר גבוהים חברתיים מרבדים לתלמידים
 .  'וב' ה בכיתות מהפערים גדולים' ח בכיתות הפערים
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 לממלכתי הממלכתי החינוך בין בהשוואה. דתי לממלכתי ממלכתי חינוך בין השוואה

 לחינוך יתרון נמצא 1999-ב TIMSS מחקר דווחי בסיס על. 22עקביים ממצאים אין, דתי

, זוזובסקי (במדעים ובעיקר במתמטיקה בהישגים דתי- הממלכתי החינוך פני על הממלכתי

, וזוזובסקי נחמיאס (מובהקים ובלתי קטנים היו ההבדלים 2006 של במבחנים אולם). 2001

 יותר גבוהים הישגים על מצביעים, זאת לעומת, )2002-2006 לשנים (ב"המיצ נימבח). 2009

 ובנושא בתחום תלוי הדבר כי אם, דתי הממלכתי לחינוך בהשוואה הממלכתי החינוך לתלמידי

 ביותר קטן היה המגזרים בין הפער, אחרים דעת לתחומי בהשוואה, השפה בתחום. הנחקר

 השפה למבחני ביחס דתי והממלכתי הממלכתי החינוך ןבי הפערים, כן כמו). אחת נקודה(

 וטכנולוגיה מדע, במתמטיקה למבחנים ביחס בעוד', ח ובכיתה' ה בכיתה עקביים נמצאו

 עבור נמצאו אלו מגמות. 'ה בכיתה מאשר' ח בכיתה יותר גדולים היו הפערים, ואנגלית

  . ב"בחט שלמדו אלו עבור אול) ' ב2007מדינת ישראל  (היסודי בחינוך' ח בכיתות תלמידים

 כי נמצא ולבדואי לערבי הדרוזי החינוך בין בהבחנה. הערבי בחינוך הביניים חטיבות

 הישגים מבחינת ביותר החלשה הקבוצה. הדעת תחומי בכל יותר גבוהים הדרוזים של הישגיהם

 בכיתה ותרי גדולים המגזרים בין הפערים, העברי בחינוך כמו, הערבי בחינוך גם. הבדואים היא

 בחטיבות הלומדים אלו לעומת ביסודי הלומדים' ח כיתות תלמידי ובקרב', ה בכיתה מאשר' ח

  . הביניים

: בנושא זה יש שני ממצאים בולטים. ס"ביה מבנה לפי הלימודיים בהישגים השוואה

ח בבית הספר היסודי  - ישנה מעט  מאד ספרות הבוחנת ומשווה את ההישגים בין כיתות ז). 1

 זוזובסקי של סומהרפ זה נמצא ןבעניי. שוואה לתלמידי כיתות אלו במסגרת חטיבת הבינייםבה

 עד 2002 קודמות בשנים המיצב נתוניחות של "ספר דוומ TIMSS–ה מחקר  על המתבסס) 2001(

 לבין ב"בחט הלומדים' ח כיתה תלמידי הישגי בין הבדליםממעט המקורות שעסקו ב). 2 ;2006

שכן הממצאים , לא ניתן להסיק מסקנות ברורות, היסודי הספר בבית' ח תהבכי הלומדים אלו

   .המדווחים אינם עקביים

 ההישגים כי נמצא 1999 של שנת  TIMMSשהתייחסה למבחן , )2001 (זוזובסקי פי על

). תקן סטיית ברבע (היסודי הספר בבית מאשר ב"בחט יותר גבוהים היו ובמדעים במתמטיקה

, אם כי יש להזהר מהכללה. הפוכה מגמה נמצאה הערבי בחינוך ואילו, העברי בחינוך בלט הדבר

 מאז . קטן היה היסודי הספר בבית הערבי במגזר הנחקרים מספר זה חקרלאור העובדה שבמ

  . לא נבחנו) יסודי או חטיבה (השוואות לפי מבנה בית הספר , פרסום זה

 הספר בית תלמידי של שגיהםהי עקבי באופן כי נמצא, ב"המיצ חות"דו על בהתבסס

 זו שתופעה, לציין יש. ב"בחט הלומדים תלמידיםאלו של מ גבוהים הדעת תחומי בכל היסודי

 2006 ב"מיצ פי על. והבדואי הערבי ובחינוך דתי והממלכתי הממלכתי, העברי בחינוך נמצאה

 ההבדלים ביוהער העברי בחינוך ,)ערבית/עברית (אם בשפתנמצא כי ) ' ב2007מדינת ישראל (

 של מאלו יותר גבוהים היו היסודי הספר בבית' ח כיתה תלמידי של הלימודיים בהישגים

  . במבחן שנכללו הנושאים בכל ב"חט תלמידי

                                                           
 לתלמידי המקצועות בכל  הלימודיים בהישגים  יתרון נמצא' י לתלמידי בעיקר שמתייחס פיזה מבחני פי על 22

 ). 2006 ,ס"למ (22דתי-הממלכתי החינוך
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. ומדידה להערכה האגף ידי על נערכה ספר בית ברמת יותר קפדנית השוואתית בדיקה  

' ח לכיתות ובמיוחד עצמאיתה ב"לחט לימודיים בהישגים ניכר יתרון יש כי נמצא זה במחקר

 המקצועות בכל) שנתי שש מבנה (הצמודה ב"חט פני על) 'ח-'א מבנה (היסודי הספר בבית

 לימוד שעות, גודל, טיפוח מדד על בקרה לאחר גם, )ואנגלית מדעים, חשבון, עברית (שנבחנו

. ד"ותשס ב"תשס בשנים)  2008, דינת ישראלמ (העברי לחינוך מתייחסים אלו ממצאים. ופיקוח

הפרסום היחיד שנמצא אשר השוואה ,  זהו למעשה.הערבי במגזר מקבילה בחינה התאפשרה לא

הספרות העוסקת בהישגי , בעניין זה.  הישגי תלמידים הלומדים בסוגים שונים של בתי ספר

שנבחן , נושא זה. תלמידים אינה מתייחסת להשפעתו של המבנה הבית ספרי על הישגי תלמידים

  .  ינו מהווה כיום סוגיה במחקר העוסק במערכת החינוך בישראלא, בעבר

 הישגיהם בדבר ומבוססת אמינה, ברורה עמדה לגבש קשה זו סקירה בסיס על. סיכום

 של וקפדנית שיטתית יותר חקירה שתתאפשר מבלי, הביניים חטיבות תלמידי של הלימודיים

 ב"המיצ פי על. ב"בחט להישגים סביח שעולות מגמות לנסח ניתן זהירות במידת. זו סוגיה

 בבית הלומדים עמיתיהם של מאלו נמוכים להיות נוטים ב"חט תלמידי של ההישגים כי, נמצא

: למשל, 23ומקיף שטתי באופן נבחנו שטרם, שונים הסברים מבחר לכך יתכנו. היסודי הספר

 הכיתה חנךלמ התלמידים בין רופף קשר, ומורים תלמידים מצד ללימודים נמוכה מוטיבציה

 בהשוואה ב"חט של לרשותה העומדים המצומצמים המשאבים או) 2008, וטובין אופלטקה(

 של המנהיגה הקבוצה הם היסודי הספר בבית' ח כיתות תלמידי, כן כמו. היסודי הספר לבית

 בין בתווך נמצאים אלו תלמידים ב"בחט. התלמידים שאר עבור דוגמא המהווה, התלמידים

 האפשרי היתרון זה במובן. יסודי העל בחינוך הצעירה השכבה יחסית והם' ט לכיתה' ז כיתה

, המיצב נתוני הסבר אפשרי נוסף מבוסס על  .24נעלם היסודי הספר בבית המנהיגה הקבוצה של

  התלמידים של הצלחה לאי או להצלחה הסיבות מורים לדעתש, ללמוד היה ניתן שמהם

 בחינוך, זה במובן. הוריהם ושל התלמידים של ההשקעה לחוסר מיוחסת ב"בחט בלימודים

מדינת ישראל   (לתלמידים ללימודים האחריות את העבירו ב"בחט המורים, והערבי העברי

 סדרי בראש והצבתם לימודיים הישגים הדגשת עם המשולבות, אלו תפיסות). ' א2009

 אך, העליונה יבהלחט האופייניים לחצים בפני התלמידים את מעמידות, ס"ביה של העדיפויות

 בגיל מוצדק זה מצב אם רב ספק. יותר קשים ולמידה הוראה ובתנאי משאבים בפחות

 היא שלהם הלימודית היכולת למיצוי התלמידים את להוביל שהאפשרות, מכאן.  ההתבגרות

, הבדואי בחינוך בעיקר, הערבי המגזר תלמידיהדבר בולט במיוחד ביחס ל. יותר מצומצמת

  .העברי שבמגזר מאלו נמוכים הישגים משיגים  והםנמוכים לרשותם דיםהעומ שהמשאבים

  

  

  

                                                           
 בחנו את השפעתם מבחר של  TIMSSנחמיאס וזוזבסקי בדוחות על השיגי תלמידים במבחן) 2001( זוזבסקי 23

 אלו הלומדים תה הבחנה  ביןיאך לא הי', משתנים של התלמיד המורה ובית הספר על הישגי תלמידים בכיתה ח
 .  נמנעו מלפרט את ממצאיהם, על כן. ביסודי לאלו הלומדים בחטיבת הביניים' בכיתה ח

: תלמידים בהישגי לפגוע כדי בו יש ב"לחט היסודי הספר מבית המעבר א'אלהיג -אבו נאסר' פרופ טוענת כך על  24
 שהם ועד, חטיבה באותה וכההנמ הכיתה הם אבל, בוגר יותר למשהו מיסודי שלב עברו הם מסוים במובן"

 יש הזה במעבר ולכן, אליו ובהסתגלות הזה במעבר להם שיעזור ס"בביה סיוע הרבה ואין שנה לוקח מתאזנים
', י-ל' ט-מ המעבר היא גדולה הכי הבעיה. הערבי במגזר יותר רבה במידה כי אם, היהודי במגזר גם... לנשירה סיכוי
 ".מאסיבית יותר נשירה מתרחשת שבה
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  הכשרת מורים והשתלמויות

, להוראה המכשירים מוסדות 34 קיימים בישראל. ב"בחט להוראה מורים הכשרת

 למגזר 3- ו הדתי למגזר 12, החילוני למגזר השייכות 19, מכללות 28-ו אוניברסיטאות 6 מתוכם

 במכללות ואילו, יסודיים-העל הספר בבתי רק להוראה הכשרה קיימת טאותבאוניברסי. הערבי

  .יסודי לעל והן ליסודי הן הכשרה קיימות
 אתרי כלל נבדקו הביניים בחטיבות להוראה ההכשרה מאפייני את לבחון מנת על

 זו במסגרת. בישראל להוראה המכשירות והאוניברסיטאות המכללות של והידיעונים האינטרנט

 הוראה לתעודת והתוכניות, במכללות) הוראה ותעודת ראשון תואר (B.ed-ה תוכניות נבדקו

 מורים בהכשרת מפתח דמויות עם ראיונות בוצעו, בנוסף. באוניברסיטאות ראשון תואר לבעלי

 בין השוואה תוך, ב"בחט להוראה ההכשרה של מאפיינים מספר נסקור להלן. בישראל

 ההכשרה לעומת האוניברסיטאית וההכשרה החינוך בשל, והחילוניים הדתיים המוסדות

 את המציגה טבלת. ההכשרה בתהליך האורייניים למאפיינים תינתן לב תשומת. במכללות

  .  9 בנספח מצורפת והאוניברסיטאות המכללות מאתרי נדלוש הממצאים

, אריאב מתווה פ"ע, להוראה להכשרה B.Ed-ה תוכניות של השעות היקף .שעות היקף

 111 לבין ש "ש 86 בין נע במכללות להוראה ההכשרהכל  היקף, בפועל. שעות 96-ל 90 בין כולל

, המכללה אותה בתוך השונים המסלולים ובין המכללות בין הן שונות קיימת כאשר, שעות

 32 -ל 15 בין נעות ראשון תואר לבעלי הלימוד תוכניות באוניברסיטאות. התוכן לתחום בהתאם

 כיוון, יותר קטנה באוניברסיטאות הדיסציפלינארי הידע תחומי בין השונות. ש"ש

  . דיסציפלינארית התמקצעות ואין הלימוד במקצוע ראשון תואר בעלי הינם שהסטודנטים

 ההכשרה לבין היסודי ס"בביה להוראה ההכשרה בין זהה השעות היקף מהמכללות בחלק

 ההכשרה לרוב כאשר, המסלולים בין שונות ישנה בחלקן ואילו, יסודי-העל ס"בביה להוראה

 דגש. יותר רבות דיסציפלינאריות לימוד שעות ובעיקר, שעות יותר כוללת יסודי-בעל להוראה

 נחמר  עם הראיון מתוך גם עולה, יסודי העל לחינוך בהכשרה הדיסציפלינארי ההיבט על, זה

ם והתאמה של הלימודי,  יותר התמקצעות דיסציפלינארית–ב "בחט" : גרינפלד

בעל ... כך שהידע הדיסציפלינארי חייב להיות מתאים לגיל , הדיסציפלינאריים לשכבת הגיל

 הצורך –ב לתיכון "אם אני משווה חט. יסודי הדגש הדיסציפלינארי הוא הרבה יותר גדול

לימודי החינוך עקרונית . בהעמקה רבה יותר של הרובד הדיסציפלינארי זה מה שבולט יותר

   ".הגילעוסקים בכל טווח 

 בתוכנית השעותכלל  היקף מבחינת המגזרים בין רבה שונות אין כי נראה, כללי באופן

, 123- ל 90 בין החילוני במגזר, ש" ש130-ל 112 בין נעזה  היקף הערבי במגזר. הלימוד הנלמדות

 המסלולים בין וכן המגזרים בתוך המכללות בין היא השונות עיקר. 120-ל 90 בין הדתי ובמגזר

  . הלימוד למקצוע בהתאם וניםהש
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 לכלול B.Ed לתואר הלימודים תוכנית על, אריאב מתווה לפי. הלימודים תוכנית מבנה

 30-36 של בהיקף להוראה הכשרה לימודי, ש"ש 48-60 של בהיקף דיסציפלינאריים לימודים

 יש יבההל בתכני כי, מציין המתווה כן כמו. ש"ש 6-12 של בהיקף והעשרה יסוד ולימודי, ש"ש

  . מאידך הגיל בחטיבת והתמקדות, מחד כולל מבט לתת

 תוכן כאשר, זה מבנה פי על בנויה במכללות להוראה ההכשרה כי נראה, כללי באופן

 ומוקד המכללות בין משתנים הללו מההיבטים אחד לכל המוקדשות והשעות הקורסים

 רצף של תפיסה ישנה בהכשרה, ענבר ר"ד שטוענת כפי, זאת עם. יסודי לעל או ליסודי: ההכשרה

 לבתי מגיעים להוראה המכשירים עצמם  בפועל כי, הכיתה דרגות לכל התייחסות ישנה. חינוכי

 תפיסת מבחינת, כן על יתר. הוכשרו הם שבו החינוכי לשלב תואמים בהכרח שאינם שונים ספר

 ר"ד של יהכדבר. עליונה חטיבה לבין ב"חט בין בהכשרה מפרידים שלא הנחה ישנה ההכשרה

 את לעשות ללמוד המורה על כאשר הדעת בתחום מומחיות בעל להיות צריך המורה ,ענבר

  . ומלמד עובד הוא שבו הספציפי להקשר ההתאמות

 שונים קורסים הכוללים והוראה חינוך מלימודי לרוב בנויה ההכשרה באוניברסיטאות

 הכשרה וקורסי הספציפי קצועהמ להוראת מתודיקה קורסי, כיתה הולוני למידה ליקויי כגון

 אם מצוין לא אך, בפסיכולוגיה קורסים לרוב כוללים באוניברסיטאות החינוך לימודי. מעשית

 מהריאיון, לכך בהתאם. הביניים וחטיבות ההתבגרות גיל למאפייני ספציפית התייחסות ישנה

 בין םהלימודי תוכנית במבנה המהותיים ההבדלים אחד כי, עולה ענבר עפרה ר"ד עם

 מכן ולאחר הדעת בתחום קודם מתמחים שבאוניברסיטאות הוא והמכללות האוניברסיטאות

 הדעת תחום בין אינטגרציה ליצור ניסיון יש במכללות ואילו, הוראה לתעודת ממשיכים

   25.א'אלהיג- נאסר אבו' נושא זה עולה גם מהריאיון עם פרופ. לפדגוגיה

-העל הספר בבתי ולהוראה היסודיים פרהס בבתי להוראה הלימודים, כללי באופן

 וכוללים חופפים לרוב ההכשרה ומסלולי, המכללות ברוב מהותי באופן שונים אינם יסודיים

הם  לרוב ,)לפי דרגת בית הספר (המסלולים בין הפרדה ישנה כאשר. זהים בסיסיים קורסים

 בהתאם, הילד לש או המתבגר של לפסיכולוגיה ספציפית הקשורים קורסיםמובחנים על פי 

. מסגרת בכל הלימודי לחומר בהתאם הדיסציפלינארית בהכשרה שוני ישנו וכן, הגיל לשכבת

כי ישנם תכנים דומים בהכשרה , א עולה'אלהיג- נאסר אבו' מהריאיון עם פרופ, בדומה לכך

  26.וכן ישנם תכנים ייחודיים לכל מסלול, ליסודי ולעל יסודי

 כן כמו. המסלולים שני בין הפרדה כלל אין, תיותבחלק גדול מהמכללות הד, עם זאת

 יוצאת. אחרים מקצועות פני על ויהדות ך"תנ לימודי מדגישה אלו במכללות הלימודים תוכנית

, "לחינוך הדתית האקדמית המכללה -  שאנן "מכללת היא הדתיות המכללות מבין דופן

, הספר לבית למוכנות כןו המתבגר או הילד של לפסיכולוגיה התייחסות ישנה כי המציינת

 הבדל ישנו זו במכללה". ילין דוד "מכללת בולטת החילוניות המכללות מבין. למסלול בהתאם

 לגיל המתאימים קורסים על דגש וישנו, המסלולים בשני החינוך לימודי בין משמעותי

 ס"ביה לגילאי המתאימים קורסים על וכן, התנהגות ובעיות צוות גיבוש – כגון, ההתבגרות

                                                           
25
 גם כוללת שההכשרה ידוע במכללות. ).בין מכללות לאוניברסיטאות (שונה' הסטאז וגם, שונה ההכשרה דגם" 

  ."הוראה תעודת מתחילים ואז ראשון תואר בעלי להיות חייבים באוניברסיטאות, והפדגוגיה הדעת תחום את
26
 של פסיכולוגיה כמו, חודייםיי שהם דברים ויש, דומים התכנים משתנים שהמורים למרות מהמכללות  בחלק" 

 תוכניות יש פורמאלי באופן. הכלליים בדברים לא היא ההבחנה, היעד באוכלוסיית תלוי זה. ומעברים הרך גיל
  ".וליסודי ביניים לחטיבת
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 על האינטרנט ואתרי הידיעונים מתוך להסיק קשה. והכתיבה הקריאה הוראת כגון, היסודי

 מהמידע חלק וכן, מספיק מפורטים אינם אלו שאתרים כיוון, הערבי למגזר השייכות המכללות

  .הערבית בשפה מופיע

 וכשרוה שלא מורים הוא הביניים בחטיבות הקשיים אחד כי, מציינים) 2008 (וטובין אופלטקה

 המורים לדעת. העליונה לחטיבה או היסודי ס"לביה אלא, הביניים בחטיבות ספציפית לעבודה

 הנחוצים וכלים ידע :אינה מספקת במידה ראויה המורים הכשרת, ב"בחט המלמדים

, הטרוגניות בכיתות לימוד מיומנויות, הצעירים המתבגרים של הגיל מאפייני עם להתמודדות

בהכשרה  אין כי עולה, ענבר עפרה ר"ד עם מהריאיון. זה לגיל המתאימות הוראה בשיטות ידעהו

 וכי, באוניברסיטאות העליונה לחטיבה הכשרה לבין ב"לחט הכשרה ביןממשית  הפרדה

ר ענבר הדגישה את התפיסה של רצף  "ד, יתר על כן. 'י כיתה עד יסודי לעל מכשירות המכללות

כיום . רואה רצף מהיסודי לעל יסודי. ינייםאין התמחות בחטיבת הב: "בהכשרה מורים

ישנו אחוז גבוה של אנשים .  שנתי6 –חטיבת ביניים ועליונה , באוניברסיטאות יש על יסודי

למשל . זה לא בא בכל התחומים. אך העניין שלהם ביסודי, שבאים לקבל הכשרה על יסודית

מה קורה כאשר  . "סודינים ביייש הרבה שמעוני, תולדות האמנות, ספרות, בתחום השפות

אבל חלק מגיע ליסודי ולכן בהכשרה אני לא . לא נעשה מחקר. אינני יודעת, משבצים אותם

מתעלמת מהדרגות הנמוכות  ואני מביאה את הרצף כי חשוב להבין את הנושא המערכתי וגם 

 רציפות קיימת בעיקר כאשר ."'מכללות מכשירות עד כיתה י. זה העניין של הסטודנטים

ר ענבר ביחס לקו המנחה את "כפי שמציינת ד, ייחסים לחטיבת ביניים וחטיבה עלינהמת

   ." לא מפרידים בהכשרה בין חטיבת הביניים לבין חטיבה עליונה"הכשרת המורים 

 הביניים לחטיבות ההכשרה בין המהותי ההבדל כי, עולה גרינפלד נחמר  עם  מהריאיון

 התלמיד בגיל שעולים ככל כאשר, הדיסציפלינארי בדגש הוא והתיכונים היסודיים הספר ולבתי

 גיל או הילדות גיל של לפסיכולוגיה בהתייחסות וכן, יותר גדול הדיסציפלינארי הדגש כך

 להוראה המוכשרים סטודנטים, ב"חט אתגרי עם להתמודד מנת על, לכך בנוסף. ההתבגרות

, לפי מר נח גרינפלד. הביניים תבחטיבו שנתיים של מעשית התנסות לבצע מחויבים זו במסגרת

בעיות ,  האפיונים הפסיכולוגיים של הגיל–כגון , בגלל האתגרים הייחודיים של חטיבות הביניים

בהכשרת המורים במכללות , משמעת וכיתות גדולות יותר בהשוואה לבית הספר היסודי

נסות בבתי ספר מקפידים על כך שהיקף ההתנסות יהיה גדול יותר בחטיבות הביניים לעומת הת

 תוכניות כל לא בפועל, תקציביים קשיים בשל, אלהיגא-אבו סראנ' פרופ לפי, אולם . 27יסודיים

 אילוצי בשל כי ציינה אף ענבר ר"ד. התמחותה תחוםלו גילל מותאמות במכללות' הסטאז

 להשתלב עתידים שהם מאלו שונות במסגרות שלהם' הסטאז את עושים מורים, החינוך מערכת

 שעות זבזוויב שלא כדי ב"בחט' סטאז עושים העליונה לחטיבההמכשירים עצמם  למשל .בהן

מכאן שאין בהירות לגבי .  מתמחים מוריםאימון  על העליונה חטיבה במסגרת לבגרות הכנה

                                                           
27
ביסודי שכבת הגיל קלה יותר מבחינת .  בהשוואה ליסודי ועל יסודי–ב היא הקשה ביותר לדעתי "כבת חטש"  

. גם מבחינת האפיון הפסיכולוגי של הגיל. הגיל הזה פחות בעייתי. לקדם, לחנך, על התלמידיםהיכולת לשלוט 
האתגר להצליח בבחינות הבגרות הוא ,  גם אם התלמידים נמצאים בתוך משבר של גיל הנעורים–העל יסודי 

ין בה את ב א"בחט. העולם האקדמי ייחסם בפניו,  תלמידים יודעים שאין ברירה עכשיו–אתגר לימודי 
 בעיות המשמעת הן –אלא היא יוצרת מציאות של מצב ביניים ,  בניית האישיות עצמה–האתגרים של יסודי 

לכן אנחנו בתהליך ההכשרה מאוד . ב לעומת יסודיים"אינטגרציה יותר גדולה בחט, כיתות גדולות יותר, גדולות
אנחנו , אנחנו מאפשרים התנסות ביסודי' בשנה א. מקפידים שהיקף ההתנסות יהיה גדול בחטיבות הביניים

  ).בהתייחס להכשרה במכללות. (ב בלבד"כ שנתיים התנסות בחט"מחייבים אח
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לא ניכר שישנה התייחסות ייחודית מקיפה , באופן כללי. ההכשרה הייחודית לחטיבות הביניים

  .  לשלב חינוכי זה

  

  להוראה בהכשרה האורייני יבטהה

. להוראה בהכשרה המשולבים הנושאים לאחד הפכו במכללות האורייניים ההיבטים  

 להיות צריך מורה שכל, הדעת את לכך לתת והחל החינוך במשרד: "ענבר ר"ד שמציינת כפי

. ללשון המורה של כבעיה אותה לשייך או ממנה להתנער ולא הלשונית האוריינות לתחום מודע

 גם נדונה לשונית אוריינות שבהן, )בקנדה למשל (הגירה במדינות בעקר בעיקר בולט זה שינוי

 בישראל, אכן)". לנושא לב תשומת מיקד - עולים תלמידים של הישגים (שנייה שפה לגבי

  .שונים במישורים ביטוי לידי ובאים מגוונים הם מורים בהכשרת לשונית אוריינות של היבטים

 לרמת בהגעה מותנית ההוראה תעודת קבלת כי, מצוין אריאב במתווה. קבלה דרישות

 שפת לימודי ש"ש  2 לפחות ללמוד חובה B.Ed בלימודי וכי, ההוראה שפת בלימודי" פטור"

 כי בידיעונים מציינות והדתיות החילוניות המכללות רוב, לכך בהתאם". פטור "לרמת ההוראה

 הבחינה פי על שנקבע כפי, בעברית שלהם לסיווג אםבהת שפה לימודי ללמוד התלמידים כלל על

 מספר. והערכה לבחינות הארצי המרכז של בעברית מיון בחינת – ל"יע בחינת או הפסיכומטרית

 יש כן כמו. זה לסיווג בהתאם נקבע מההכשרה כחלק לבצע הסטודנט שצריך השנתיות השעות

 בשפה בה שנבחנו או סיכומטריתפ מבחינה פטור שקיבלו מועמדים על כי המציינות מכללות

-אבו נאסר פאדיה' פרופ עם מהריאיון. קבלה כתנאי בעברית ידע בחינת לעבור עברית שאינה

 הסטודנטים מסווגים לפיה, האם בשפת פטור בחינת ישנה סכנין במכללת גם כי, עולה א'אלהיג

  . היהודיות למכללות בדומה, סמסטריאליות שעות 6- ל 2 בין – לימוד לשעות

 הוא מורים בהכשרת חיוני תוכן כי, מצוין אריאב מתווה לפי. חובה לימוד תוכנית

 Language Across the (למידה-הוראה בתהליכי דבורהו כתובה, שיחה של ההיבטים פיתוח

Curriculum .(הלימודים בתכנית ביטוי לידי לבוא עליהם אלא קורסים אינם אילו נושאים 

 ר"ד, לכך בהתאם. המעשית ובהתנסות וההוראה החינוך ימודיל מתחומי יותר או אחד בתחום

 בתכני האורייני להיבט להתייחס צורך יש אריאב מתווה פי שעל, התייחסה לכך ענבר עפרה

 ספציפיים בקורסים בהכרח ולא, לשונית אוריינות להדגיש המרצה של ובנטייה הקורסים

  .   בנושא

 תוך בעיקר, אורייניים בתחומים ספציפיים חובה קורסי ישנם מהמכללות בחלק

 הערבית במכללה. הקריאה והוראת אוריינות ניצני – כגון, היסודי ס"ביה לגילאי התייחסות

 בשתי ואילו, אנגלית או ערבית, בעברית שפתית התמחות לבחור חובה ישנה בישראל לחינוך

 נובע הדברו ייתכן אך, שפה ללמוד חובה ישנה כי מצוין לא האחרות הערביות המכללות

 את ספציפי באופן מציינות מהמכללות חלק. אלו למכללות בנוגע מידע באיסוף מהקושי

 בשפה חטיבה קיימת לחינוך לוינסקי במכללת, לדוגמא, והאוריינות השפה תחום של חשיבותו

 השפה שתחום בעובדה נעוץ שפתית חטיבה בלימוד הרציונאל כי ומצוין, )ש"ש 15 (לשוני וחינוך

 זו חטיבה ,אולם. הדעת מתחומי אחת בכל הישגים בקידום החשובים המרכיבים אחד הוא

 התמחות קיימת בו, יסודי על לחינוך במסלול קיימת ואינה יסודי לחינוך במסלול קיימת

 הדתית" יעקב מורשת "במכללת גם לכך בדומה. בכך הבוחרים לסטודנטים בלשון ספציפית
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 ואילו, בלשון ש"ש 6 ללמוד מחויבים הסטודנטים כלל יהיסוד ובמסלול אוריינות על דגש מושם

  . ש"ש 2-6 בין, בלשון הסטודנט סיווג לפי – יסודי-העל במסלול

 במסלול הלשון בהוראת להתמחות אפשרות קיימת מהמכללות בחלק. בלשון התמחות

 להוראת הקשורות המגמות יותר בולטות הדתיות במכללות. בשניהם או יסודי העל, היסודי

 להכשרה ביחס. הלשון להוראת הכשרה פחות וקיימת, ך"והתנ היהדות צועותמק

יש . הפתוחה באוניברסיטה מלבד, הלשון להוראת הכשרה קיימת כי נמצא באוניברסיטאות

 הכוללת, בלשון ההתמחות לבין ההתמחויות של כלל  הלימודים תוכנית מרכיבילרוב דמיון בין 

 השוני . המיון במבחן הסטודנט סיווג פי על באוריינות סקור לימוד וחובת אורייניים היבטים

 לימודי חובת מצוינת לא, באוניברסיטאות להוראה בהכשרה. הדיסציפלינאריים בלימודים הוא

: ספרית הבית בלמידה ואוריינות שפה ":חובה קורס ישנו בה א"ת באוניברסיטת מלבד, שפה

  ".למעשה הלכה

 בידע מבחן הערבית דוברות המכללות בוגרי רעבו הונהג לאחרונה. למקצוע כניסה

 החינוך משרד של מסמך פי על. בהוראה עבודה לקבלת מועמדים מיון לצורך ערבית ושפה

ישנה ציפייה כי שינוי זה יאפשר את שיפור איכות המורים וההוראה וכן יתרום באופן ) 2010(

-אבו נאסר' ראיון עם פרופב. ההישגים הלימודיים של תלמידי המגזר הערבי משמעותי לקידום

, הערבית השפה של הירודה הרמה בעקבות. 1: סיבות משתי נעשה צוין כי מבחן זה א'אלהיג

 ידי על ההוראה את שפרי המבחן כי מצופה. בשפה הנמוכים להישגים הסיבות אחת גם יהושז

כי ולהבטיח תהלי להוראה הכניסה את לנתב.2. מלמדים הם בה בשפה המורים שליטת הבטחת

יזכה  כל מועמד שיעבור את הבחינה בהצלחה, לפי משרד החינוך. שקיפות במינוי מורים

, במובן זה. לנקודות שצוברים מועמדים כדי לזכות במשרת הוראה,  נקודות15לתוספת של 

הכניסה , א'אלהיג-אבו נאסר' לפי פרופ. את סיכויי הכניסה לתפקיד הוראההבחינה מגדילה 

 ציונים כמו (שונים קריטריונים פי עללמי שיש יותר נקודות . ודותלהוראה מבוססת על נק

שבוגרים ייגשו גם למבחן , כך. שלה לקבל משרת הוראה/גדלים הסיכויים שלו, )מגורים ומקום

 אבל, אופציונאלי  והוא אוניברסיטאותבוגרי לגם  מיועדהמבחן  . בשפה כי זה מקנה להם ניקוד

 שמי עלה א'אלהיג- אבו נאסר' מהראיון עם פרופ. ניקוד בפחות מתחיל אותו עושה שלא מי

 תוקפו כי אם, בהוראה לעבודה לקבלה כקריטריון אוריינות להבטיח חשב כן הבחינהאת  דרשש

  . ידוע איננו לשונית אוריינות כבודק המבחן של

 של המקצועית ההתפתחות התחלת רק היא להוראה ההכשרה. מורים השתלמויות  

 עבודתם במהלך ומתקיימים מתמשכים הם המורים של הלמידה ליכימתה חלק. המורים

   .מורים והדרכות השתלמויות דרך, כמורים

אותר בסיוע של אנשי משרד החינוך  מאגר המידע ,    על מנת לסקור את השתלמויות המורים

אילנה ' משיחה עם גב. 28המספק נתונים על כלל השתלמויות המורים בתחום האוריינות

עלה כי ההשתלמויות העיקריות הפונות לתחום ,  מתחום הפיתוח המקצועי באופק חדש,רוזנברג

                                                           
נח גרינפלד הפנה אותנו למוטי . מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה, לצורך כך קיימנו ריאיון עם נח גרינפלד 28

מתחום , קש שניצור קשר עם אילנה רוזנברגומוטי רוזנר בי, מנהל גף תכנון ופיתוח באגף השתלמויות, רוזנר
היא אחראית על הכנסת ההשתלמויות למאגרי המידע באינטרנט ועל כן , לדבריו. הפיתוח המקצועי באופן חדש

אופק "כי כלל ההשתלמויות המיועדות למורים תחת רפורמת , מהשיחה עם אילנה רוזנברג עולה. תוכל לסייע לנו
 ".אופק חדש"ל נמצאות באתר האינטרנט ש" חדש
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". ת"שלהב"האוריינות למורי חטיבת הביניים הן אלו שנועדו ללמד ולהטמיע את תוכנית 

על מנת לסקור את ההשתלמויות הקיימות בנושא אוריינות למורי , ובהתאם להמלצתה, לפיכך

ערכנו בדיקה מדגמית של כלל אתרי , בנוסף". אופק חדש"חטיבות הביניים פנינו לאתר 

במטרה לבדוק את האופן שבו מתקיימות , אביב-חיפה ותל, במחוזות צפון" ה"פסג"

בדיקה של מחוזות אלו אפשרה לנו לבחון האם קיימים הבדלים בין . ההשתלמויות בפועל

 באותו מחוז קיימים והאם, השתלמויות למורי החינוך היסודי בהשוואה לחינוך העל יסודי

מקורות מידע נוספים לפרק זה היו . הבדלים במערך ההשתלמויות בין המגזר הערבי והיהודי

בחרנו לא להתייחס להשתלמויות שמציעים . ב"חות המיצ"ר עליזה עמיר ודו"הריאיון עם ד

כיוון שהשתלמויות אלו מיועדות בעיקר להרחבת אופקים , ארגון המורים והסתדרות המורים

ולרווחת המורים ועל כן עוסקות פחות בתחומי דעת ספציפיים כגון אוריינות או מקצועות 

  . ההוראה

 השתלמויות תחת 27נמצאו " אופק חדש"           מתוך מאגר השתלמויות המורים באתר 

תחת תחום , בנוסף. הקטגוריה הקרובה ביותר לתחום האוריינות, "עברית"הקטגוריה 

ומיועדת " ת"שלהב" נמצאה  רק השתלמות אחת המתייחסת לתוכנית "תוכניות ייעודיות"

הינה " ת"שלהב"השתלמות הממוקדת ב,   ההשתלמויות הללו28מתוך . 'למורי כיתות ז

 השתלמויות 17. ההשתלמות היחידה המתייחסת באופן בלעדי לאוריינות בחטיבת הביניים

 נוספות אינן מתייחסות לשלב חינוכי  השתלמויות10 –ו , מתייחסות למורי בתי הספר היסודיים

כגון השתלמות המתייחסת לרצף , יסודי ועל יסודי, או מתייחסות לשני שלבי החינוך, ספציפי

הושם דגש  , מבין ההשתלמויות הללו. 'ט- 'הלימודי בתחום העברית במגזר הדרוזי בין כיתות ג

יות המתייחסות לתחום  השתלמו4שכן ישנן , על הקניית העברית למגזרים הערבי והדרוזי

שלוש .  השתלמויות המתייחסות להקניית עברית למגזר הדרוזי4 –ו , העברית למגזר הערבי

דתי ומתייחסות לטיפוח אוריינות במקביל -השתלמויות נוספות ייחודיות למגזר הממלכתי

, אתר אופק חדש, תוכניות להתפתחות מקצועית(לקידום לימוד התורה ואורח החיים הדתי 

כי עיקר הדגש בהשתלמויות מורים בתחום האוריינות , מתוך מאגר מידע זה ניתן לראות). 2010

ואילו ההתייחסות לחטיבות הביניים היא מועטה ומתבצעת דרך , מופנה לבתי הספר היסודיים

  .בלבד" ת"שלהב"תוכנית 

. ה"בנוסף למאגר מידע מרכזי זה בדקנו את ההשתלמויות הנערכות במרכזי פסג,    כאמור

הפרושים ברחבי הארץ ועוסקים בפיתוח מקצועי של סגלי , ה" מרכזי פסג58בישראל פועלים 

חיפה ,  צפון–מתוכם דגמנו שלושה מחוזות ). 2010, אתר המרכזים לפיתוח סגלי הוראה(הוראה 

גם מניתוח ).  10נספח (ה במחוז "ובדקנו את השתלמויות המורים בכל מרכזי הפסג, אביב-ותל

 כי ישנן השתלמויות רבות יותר בתחום האוריינות המופנות למורי בית הספר היסודי ,זה עולה

בהשוואה להשתלמויות המופנות למורי בתי , ועוסקות בעיקר בלמידת השפה בגילאים אלו

ההשתלמות העיקרית המופנית , גם כאן. הספר העל יסודיים ובתוך כך למורי חטיבות הביניים

  . בעברית ובערבית" ת"שלהב" השתלמות למורי חטיבות הביניים היא



51 

 

 גם אך משותפים עקרונות שלהן, לעברית למורים השתלמויות מאד הרבה יש, עמיר ר"ד לפי   

 אחוז, באופן כללי, 2006 בשנת שנערך ב"המיצ נתוני לפי. 29הספר בית דרגת לפי ייחודיים

 שהשתתפו זהל ומהדהוא  בשפה בהשתלמויות שהשתתפו הביניים בחטיבות המלמדים המורים

 בקרב נמצא במיוחד גבוה השתלמויות אחוז. ומדעים אנגלית, מתמטיקה בתחום בהשתלמויות

, מורים הדרכות לגבי. 'י בכיתה הנערכות בלשון מהבגרויות נובע שהדבר וייתכן', ט כיתה מורי

 למורים בהשוואה יותר גבוה היה ושפה במתמטיקה בהדרכות שהשתתפו המורים אחוז

 השתלמות בין המבחינה ברורה הגדרה אין, אולם. ובאנגלית במדעים בהשתלמויות ושהשתתפ

 השתלמויות על דגש מושם העברי הממלכתי בחינוך כי נמצא המגזרים בין השוואה ב. והדרכה

או  בהשתלמויות המשתתפים מורים של ביותר הנמוך שהאחוז בעוד, השפה בנושא והדרכות

השתתפות בהשתלמויות  כי לציין יש. הערבי במגזרו ד"הממ במגזר הם בשפהבהדרכות 

 ליישם נוטים המוריםמ מחצית רק. והדרכות אינה מבטיחה את היישום של הנלמד בהוראה

  .בהשתלמויות הנלמד את בכיתה

   

 ייחודית הכשרה של קיומה על שערכנו הסקירה בסיס על להצביע קשה, לסיכום  

 על שמות שהן בהדגשים המכללות בין שונות קיימת, כן על יתר. ב"לחט למוריםומובחנת 

 הן כי נראה, כן על יתר. ב"בחט התלמידים לגיל הייחודים המאפיינים ועל ב"לחט ההכשרה

, ב"י כיתה עד מורים המכשירות האוניברסיטאות והן' י כיתה עד מורים המכשירות המכללות

 ללמד האמור זה ולא ריות הגבוהה בכיתה המלמד המורה של הדמות את עיניהן לנגד רואות

 לידי בא הדבר. במכללות בולטים אלו, הלשונית האוריינות קידום של לאתגרים ביחס. ב"בחט

 קורסים של) מצומצם עדיין כי אם (היצע וגם בלשון הכשרה תחומי פיתוח, סיווג במבחני ביטוי

 ברסיטאותבאוני. הנמוכות בכיתות וכתיבה קריאה להקניית בהקשר בעיקר, אורייני דגש בעל

 עשוי הדבר באוניברסיטאות אריאב מתווה החלת עם .בולטים פחות אלו היבטים, זאת לעומת

 להיות שהפכה מילה היא אוריינות, אלהיגא- אבו נאסר' פרופ לפי זאת עם יחד. להשתנות

 אולם, המורה הצלחתל כתנאי נתפסת אוריינות. ההצהרתית ברמה לפחות, בהכשרה שכיחה

 מהסקירה, ועוד זאת. יעיל הדבר כמה ועד, מיושם הדבר כמה עדה נדרשת בדיקה לשאל

 ברמת הידוע לבין בשדה שנעשה מה בין פער על ללמוד ניתן, מורים בהשתלמויות שעסקה

מערך , זאת עם יחד. ההשתלמויות מערך דרך הספר לבתי חודרת האוריינות כי נראה. המחקר

 יתכן והדבר משקף את התפיסה .ההשתלמויות לחטיבת הביניים הוא מצומצם ביותר

 מידה באיזו, זו במסגרת נלמד מה, כמו כן. שאוריינות צריכה להירכש בעיקר בחינוך היסודי

  .    נעלם בגדר הם, יעילות ןה השתלמויות מידה ובאיזו ס"בביה הנלמד של ישום שנויי

                                                           
 הרבה פשוט. תאמן בלתי שהיא בצורה האחרונות בשנתיים.  לעברית למורים השתלמויות מאד הרבה יש" 29

. העברית בתחום, ב"בחט משתלמים 1000 – כ– על עמד הביניים בחטיבות שעברה בשנה המשתלמים מספר. מאוד
  " . יסודי על רק או סודיי רק שמאפיינים דברים יש אבל, משותפים מארגנים עקרונות לנו יש
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  התערבויות לקידום הישגים בתחום האוריינות

וסקת בתוכניות התערבות בתחום האוריינות הלשונית בחטיבת            הספרות המחקרית הע

 כניותעל אתרי משרד החינוך ועל תו, בחלק זה התבססנו על הראיונות. היא דלה ביותר, הביניים

, קטנים מדגמיםעבודות אלו  מתייחסות ל. שנבחנו במסגרת עבודות גמר לתואר שני התערבות

יא בהיבטים מסויימים של יישום התוכנית ולא לעיתים ההתמקדות הו מייצגים בהכרח שאינם

  . בכל התוכנית

 לא , אולם. )30הדבר נמצא גם בראיונות (נושא האוריינות הוא חשוב במערכת החינוך

, קיימות בישראל תוכניות רבות העוסקות בקידום אוריינות וכישורי למידה בחטיבות הביניים

נית המרכזית המופעלת כיום בישראל  התוכ.31ובעיקר לגבי חטיבות ביניים בחינוך הערבי

". שילוב הבעה והבנה בתוכנית הלימוד בבית הספר "-  "ת"שלהב"בתחום זה היא תוכנית 

אתר ,  לשון לימודים–ת "שלהב(ט "שנת תשסמתוכנית זו נכתבה ומופעלת על ידי משרד החינוך 

ר "ריאיון עם ד(ה וכלל חטיבות הביניים בישראל מחויבות להפעיל, )2010, ר לשון והבעה"מפמ

) הבנה והבעה(התוכנית שואפת לשלב את הוראת מיומנויות השפה . 32)מרכזת התוכנית, עמיר

קוגניטיבית בקרב התלמידים -לפתח מודעות מטה, בשיעורים נוספים ולא רק בשיעורי הלשון

ליצור היכרות עם אסטרטגיות להתמודדות עם , הבנה והבעה, והמורים למיומנויות לשון

 לשון –ת "שלהב( ולהעניק למורים כלים להעשיר את תלמידיהם בתחומים אלו ,טקסט

התוכנית מניחה כי קיימים הבדלים בין אופי ). 2010, ר לשון והבעה"אתר מפמ, לימודים

הנחה . ב היוצרים פער בתחום האוריינות"ס היסודי לבין אופי הלמידה בחט"הלמידה בביה

ועל כן התמקדות בתחום האוריינות , מקצועות הלימודנוספת היא שמקצוע העברית קשור בכל 

ל  "בשנה' תגבור הוראת העברית בכיתות ז(יכולה לסייע לתפקוד התלמידים בכל תחומי הדעת 

עולה כי , ר עמיר"מהריאיון עם ד). 2010, ר לשון והבעה"אתר מפמ, ת" שלהב–ט "תשס

ב " הנחת מוצא שיש לתת לחטמתוך, ב"התוכנית נועדה לתת מענה לקשיים הייחודיים של חט

 סביבת למידה שונה בהשוואה לבית הספר –תשומה מיוחדת בגלל האתגרים הייחודיים שלה

 התוכנית מגדירה יעדים 33.ודרישות אורייניות גבוהות יותר, תעבודה דיסציפלינארי, היסודי

והבנה שיפור ההבעה בכתב של התלמידים ,  העשרת אוצר המלים של התלמידים-כגון , שונים

כמו כן התוכנית מגדירה מדדי . 'של טקסטים ברמת קריאה האופיינית לספרי הלימוד בכיתה ז

 ספרים 8 מהתלמידים וקריאה של 70%הצלחה כגון כתיבה תקינה של טקסטים על ידי לפחות 

  ).2010, ר לשון והבעה"אתר מפמ, ת"תכנית אב לתכנית שלהב( מהתלמידים 70%לפחות על ידי 

                                                           
. מורים, מפקחים, מנהלים בקרב גם האוריינות לחשיבות מודעות יותר הרבה היום יש": ר עמיר " למשל טענה ד30

. משמעותית מאוד תאוצה תפס התלמיד של הלשונית לכשירות שלה והתרומה האקדמית האוריינות של הנושא
 מקצוע הוא הליבה ממקצועות אחד כל קודם " כי אמרה לדרוןק גילה' גב". משמעותית מאוד בהתחלה אנחנו....
 מאוד עבודה יש ובעצם, בפוקוס שהוא המקצועות אחד הוא. דגש עליו יש הדברים מטבע כך. עברית שפה, שפה של

 ".'וכו' וכו, שכבתיים מבחנים, משווים מבחנים, מבחנים כולל, רצינית מאוד
, ר עמיר"לפי ד. יות שמכוונות לקידום האוריינות במגזר הערבי בסקירת הספרות לא הצלחנו לאתר  תוכנ 31

 .ת מיועדת גם לחטיבות ביניים בחינוך הערבי"תוכנית שלהב
 בארץ גדולה חינוך ברשת בכיר עם מהריאיון שעולה כפי, בישראל גדולה חינוך ברשת גם פועלת זו תוכנית 32

 הביניים שחטיבת העובדה ואת החינוכיות המסגרות בין הרצף את במיוחד מדגישים זו ברשת. 8  בנספח מצורףה
 המיומנויות יישום, ספיראלית הוראה מודגשת כן כמו. התיכון לבין היסודי בין מקשרת, זה ברצף חוליה מהווה

 . הלימוד מקצועות בכלל האורייניות
33
' ז בכיתה, קצועותמ כמה המלמד  אחד מורה כ"בדר יש' ו בכיתה. 'ו לכיתה ב"חט בין שונה הלמידה  סביבת" 

 הדרישות רמת, שונה הטקסטים של המורכבות רמת, למקצוע ממקצוע עובר התלמיד, דיסציפלינארית העבודה
  ."'ח -ל וממשיך ז- ב התחיל זה. בו לטפל וצריך קושי שיש ראינו הזו המעבר ובנקודת, שונה הטקסטים של



53 

 

התלמידים מקבלים שעה שבועית נוספת בנושא , ראשית: כוללת שלשה שלביםהתוכניות  

במסגרתה אמורים המורים ללשון והבעה להתמקד במיומנויות האורייניות הנדרשות , אוריינות

נדרשים המורים להשתתף בהשתלמות מורים בבית הספר בנושא , שנית. בתחומי הדעת השונים

נערכים שני , לבסוף ). 2010, ר לשון והבעה" אתר מפמ,לשון לימודים –ת "שלהב( האוריינות

מפגשים להצגת עקרונות התוכנית ואופן ביצועה בבית הספר הכוללים את כלל הצוות הבית 

, ר לשון והבעה"אתר מפמ, ת"שלהב –ט "ל  תשס"בשנה' תגבור הוראת העברית בכיתות ז(ספרי 

, שימוש במילון, ת קריאת והבנת טקסטתוכנית כוללת פעולות כגון הקניית מיומנויוה). 2010

והערכת תוצרי , שילוב טקסטים מתחומי דעת שונים בהוראת העברית, לשוני-הקניית ידע מטה

כמו כן כוללת התוכנית שילוב רכיבים אורייניים בשיעורים בתחומי דעת . כתיבה של התלמידים

 תוך שיתוף פעולה בין מורים שילוב מיומנויות אורייניות כגון קריאה בקול והבעה בכתב, שונים

ר "אתר מפמ, ת"תכנית אב לתכנית שלהב(לעברית לבין מורים למקצועות אחרים בבית הספר 

  ).2010, לשון והבעה

 במסגרת. הדעת ותחומי עברית שיעורי: מישורים בשני עובדת התוכנית, עמיר ר"ד לפי

 לומדים התלמידים השונים הדעת ובתחומי, אורייניות למיומנויות מתייחסים העברית שיעורי

 פעולה שיתוף יוצרת התוכנית. אלו לתחומים העברית בשיעור שלמדו מהעשות שימוש בל כיצד

 המאחדים הגורמים את למצוא ניסיון תוך, אחרים דעת מתחומי מורים לבין לעברית מורים בין

ה באים לידי  שיתופי הפעול . 34דעת תחום כל של המייחדים הגורמים לבין המקצועות כלל בין

כגון  , רים שונים"ר לשון והבעה לבין מפמ"ויוזמות לקשרים בין מפמ, ביטוי גם ברמת הפיקוח

וניתוח ההיבט אורייני , הכשרת מדריכים בעלי אוריינטציה לאוריינות ולתחום הדעת הספציפי

   .35בבחינות הבגרות בביולוגיה

ך ההערכה זו היא לידיעת א,  באותו ראיון גם התברר כי קיימת הערכה של התוכנית

ר "לדבריה של ד. בית הספר בלבד ולמטרת שיפור ולא למטרת שיפוט על ידי גורמים חיצוניים

ר "וכן מפמ, ערכה ריאיונות עם מורים בנוגע לתוכנית) ה"ראמ(הרשות למדידה והערכה , עמיר

דרש לדווח על בית הספר לא נ, עם זאת. לשון והבעה העביר שאלוני משוב למורים לגבי התהליך

אין תוצאות , בפועל. והמטרה הייתה ליצור רף שבית הספר אמור לשאוף אליו, התוצאות

                                                           
34
 אנחנו העברית שיעורי במסגרת. הדעת תחומי .2. עברית שיעורי. 1: מישורים בשני עובדת הזו התוכנית" 

 עברית בשיעורי התרגול. טקסט לקרוא איך, לסכם איך התלמיד את מלמדים – האורייניות למיומנויות מתייחסים
 אותם ללמד יכולה אני, העברה עושים לא שתלמידים מראים מחקרים. דעת מתחומי טקסטים באמצעות גם נעשה

 נראה אנחנו – אמרנו לכן. אחרים דעת לתחומי עברית בשיעורי שלמדו מה את יריםמעב לא הם אבל – נהדר סיכום
 בעצם אנחנו. דעת מתחומי מורים של הציר זה השני הציר. אחרים דעת בתחומי ביטוי לידי בא זה איך להם

 – וגם, אוריינית מבחינה שלהם הדעת תחומי את מייחד מה לראות מנסים, איתם משותפת מושגים שפת יוצרים
  ."מאחד מה
35

 שם ונתנו, אזרחות מורי של למדריכים המיועדות בהשתלמויות השתתפו הפיקוח של מדריכות באזרחות" 
 – לאזרחות מורה וגם) לעברית מורה (לעברית אוריינטציה עם גם שהיא מדריכה, שנית. אורייני דגש עם מפגשים
, החיבור את עשינו אנחנו. אזרחות של רק מדריכה היא והשנה, אזרחות צוות את שתדריך כדי אותה הכשרנו
 פעולה שיתוף .... אותם מדריכה, איתם נפגשת. האורייני הרכיב על באזרחות הצוותים עם עובדת היא – והשנה

 הזמנה, חומרים ניתוח, משותפים חומרים על חשיבה, ארציים מדריכים עם, ר"מפמ עם פגישות – מדעים עם אחר
 את בביולוגיה הבגרויות על אחראית עם לשנה אחת מנתחים אנחנו. למדעים מורים של למפגשים אותנו הזמינו –

. המושג בהבנת, השאלה בהבנת בעיה הייתה האם, טעו איפה. אוריינית מבט מנקודת בביולוגיה הבגרות בחינות
 ריםחומ על הארצית והמדריכה ג"ג ר"מפמ עם פ"בשת עובדים אנחנו – גיאוגרפיה עם – פעולה שיתופי עוד

 אנחנו – ך"תנ. ג"בג טקסט שם שהיה בעברית שלנו המבחן את למשל להם שלחנו. חומרים החלפת, משותפים
, אמנות ר"מפמ. שלהם המדריכות עם ר"המפמ של למפגשים לעתים מוזמנים אנחנו וגם, ר"המפמ עם הדוק בקשר
 עכשיו. השני מהצד רצון יש ועכשיו, שרק יצרנו אנחנו, הדדי היזון יש עכשיו. במחול האוריינות שילוב על – מחול

  . "הצדדים משני בא הצורך – מבינים
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, ר עליזה עמיר"ריאיון עם ד (ממחקר הערכה כולל על התוכנית המעידות על מידת הצלחתה 

   .)5נספח מספר 

, "לשונית אוריינות לטיפוח התוכנית", החינוך משרד ידי על המופעלת נוספת תוכנית  

 ההישגים רמת את לשפר הצורך מתוך פותחה זו תוכנית. 2004 משנת ל"מנכ בחוזר מתוארת

 הנלמד בתחום האוריינות חיזוק ידי על, בינלאומיים מבחנים מתקיימים שבהם בתחומים

, ומדעית מתמטית אוריינות, קריאה באוריינות מתמקדת התכנית. עצמו הדעת חוםחיזוק תו

במסגרת . בלבד' ט בכיתותבאופן ניסיוני  הופעלה התוכנית 2005ב . 'י-ו' ט לכיתות ומיועדת

ומטלות הנלוות , כגון טקסטים מסוגים שונים ובהיקף שונה, התוכנית פותחו חומרים שונים

, בקריאה האוריינות טיפוח (לטקסטים אלו הבודקות את ממדי ההבנה השונים של הטקסט 

 לראות ניתן). 2010, החינוך משרד אתר', י-ו' ט תלכיתו ניסיונית תכנית – ובמדעים במתמטיקה

  . לשון שיעורירק ב ולא הדעת בתחומי אוריינות לשילוב ביטוי אלו בתכניות

ב "בחט, לדוגמא. קיימות יוזמות מקומיות שונות, תוכנית שמפעיל משרד החינוךלצד ה  

. 'למידי כיתות זבקרב תתוכנית אוריינות ומידענות ברנר בפתח תקווה מופעלת באופן עצמאי 

וכל , נחלקים לשתי קבוצות, במסגרת התוכנית התלמידים נפגשים במשך שעה אחת לשבוע

, הנערכים בספריה, מטרת שיעורי האוריינות. אוריינות או מידענות –קבוצה לומדת נושא אחר 

ועם שיטת דיואי הנהוגה בספריות ה היא לעודד קריאה ולערוך היכרות עם אוסף הספריי

מאזינים , במסגרת השיעורים התלמידים דנים על הספרים שקראו במהלך השבוע.  ותהאקדמי

שיעורי מידענות נועדו ללמד את התלמידים . ומתרגלים התמצאות באוסף הספרייה, לסיפורים

, ב ברנר בפתח תקווה"אתר חט(כיצד להשתמש באופן מושכל במידע הנמצא ברשת האינטרנט 

,  מהריאיון עם גילה קלדרון עולה).2010,  פורסמה בקו לחינוךתוכנית אחרת; 28.8.10-נדלה ב

, שהיא התוכנית המרכזית העוסקת באוריינות בחטיבת הביניים,ת"כי בנוסף לתוכנית שלהב

דוגמא . 36ישנן תוכניות הפועלות בחלק מחטיבת הביניים בתל אביב ועוסקות בקידום אוריינות

ודנים , גרתה התלמידים קוראים ספרי קריאהבמס, "שיח ספרים"לתוכנית כזו היא תוכנית 

, יישום תוכניות אלו אינו מתבצע בכלל בתי הספר, אולם. בפורום אינטרנטי בסוגיות שונות

  . 37ותלוי במידת הפניות של המורים

) 1999 (ומירב עזר. תוכניות נוספות מתועדות במחקרים אקדמייםמצומצם של מספר   

 וחטיבות יסודיים ספר בבתי העובדים, שונים עותממקצו מורים הכשרת תוכנית מתארות

 לאוריינות כיועצים אלו מורים להכשיר הייתה המטרה. ספרם בבית לאוריינות כיועצים, ביניים

 שני כללה התוכנית. מחשב ויישומי אוריינות בין לשילוב באשר תובנות ולפתח ספרם בבית

 שלב. באוריינות ומקצועי תיאורטי לידע הקשורים תכנים המורים למדו הראשון בשלב. שלבים

 בבתי הטמעה של שונים מודלים נוצרו היישום במהלך. ס"בביה התוכנית ליישום התייחס השני

                                                           
36
 כל ,וירטואלי חידוןלמשל , מוסיפים שאנחנו דבריםיש ו. החינוך משרד של. )ת"שלהב (בעצם התוכנית זאת" 

 רב הואיזש ומקיימים, נושאים סביב ספרים קוראים שתלמידים פורום לנו יש, ספרים שיח תוכנית לנו יש שנה
 הנושא, כן. האחרים לדברים גם זה את לחבר רצינו כי, זהות של בנושא הרבה עסקנו דווקא. סוגיות סביב שיח
  ."חשוב מאוד מבחינתנו הזה

37
 יכולה לא אני אבל. בהם דנים שהם סוגיות לפורום להם מעלים, בסוגיות ודנים, קריאה ספרי קוראים הילדים 

 תלוי נורא... שפחות שנים יש, ספר בתי הרבה שיש שנים יש... ומה, איך לפעמים תלוי זה, הספר בתי כל שזה להגיד
 להיות יכול לימודיים הישגים על בפוקוס שאנחנו ובשנה. מהמורים גםמעורבות  הרבה דורש זה כי. קורה מה

  . זה את מבינים ואנחנו אחרים לדברים פנויים פחות יהיו שהמורים
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 באופי תלוי היה התוכנית יישום כן כמו. פרטני באופן או מורים צוותי עם עבודה כגון, הספר

 תוצרי את הבודק ריאמפי מחקר נערך לא כי אם. שלה הפעולה שיתוף ומידת ס"ביה הנהלת

 משמעותיות והיו למורים סייעו האוריינות מהיועצות חלק כי טוענות  הכותבות, התוכנית

  ). 1999, ומירב עזר (עבורם

שנועדה לטיפוח , )ICT) Information and Communication Technology - תוכנית נוספת  

מחקר בודק כיצד טיפוח ה. תועדה במחקרה של מרים אלפסי, אוריינות וקידום שיח כיתתי

בקהילות למידה תלמידים . ב"קהילות למידה עשוי לתרום לקידום אוריינות בקרב תלמידי חט

שיתוף מידע הכולל שיתוף של ,  מחקר ואיסוף מידע בסיוע מורים-לומדים בשלושה שלבים 

 ביצוע משימה המחייבת את –שאר התלמידים בהתמחות שרכשו בשלב הראשון ולאחר מכן 

 תלמידי 23במחקר השתתפו .  התלמידים ללמוד את כל האספקטים של הנושא המשותףכלל

, התוצאות מראות שהתלמידים הראו שיפור לאחר התוכנית בהבנת הנקרא. ב"בחט' כיתה ח

החוקרת מסיקה שקהילות למידה עשויות להוות כלי חשוב . בקצב הקריאה ובאיכות הכתיבה

). Alfassi, 2000(עיות ואסטרטגיות למידה בקרב תלמידים פתרון ב, )reasoning(בקידום הסקה 

המחקר לא כלל קבוצת ביקורת ולכן קשה להסיק שהשיפור התרחש בעקבות תוכנית 

  . ההתערבות שהופעלה

מודל קהילות למידה לטיפוח אוריינות נבדק גם בעבודת הגמר לתואר מוסמך של 

, )ל"טק" (יפוח קהילת לומדיםט"ודל מחקר זה נבחנה יעילותו של מב). 2007(מויאל -אילון

בקבוצת הניסוי הראשונה הופעלה . שחולקו לשלש קבוצות' תלמידי כיתות ז 100 –בקרב כ 

קבוצה זו למדה כשרים . ל תוך הקשר בין תחומי"פ מודל הטק"ך ע"הוראת אוריינות ותנ

תחומית בין תוך יצירת אינטגרציה בין , ך"אוריינים באמצעות תכנים הנלמדים בשיעורי תנ

פ "ך ע"בקבוצת הניסוי השנייה נלמדו שיעורי האוריינות והתנ. אוריינות ושימושי מחשב, ך"תנ

 הכשרים האורייניים נלמדו באמצעות תכנים ייחודיים -משמע , מודל זה ללא הקשר בין תחומי

בקבוצת הביקורת נלמדו . שלא קושרו למקצועות אחרים בתוכנית הלימוד של בית הספר

ממצאי המחקר . ללא הקשר בין תחומי, )הוראה פרונטאלית(פ הגישה המסורתית "רים עהשיעו

ל בהקשר בין תחומי מניבה הישגים גבוהים "מעידים על כך שהוראה המבוססת על מודל הטק

בהשוואה לדרך ההוראה  –ויותר מכך , יותר בהשוואה להוראה ללא הקשר בין תחומי

מהירות , שיפרה את הישגיה בהבנת הנקרא) עם קישורים(קבוצת הניסוי הראשונה . המסורתית

בקרב קבוצת הניסוי ללא . לאחר ההתערבות, באופן מובהק, ודיוק בקריאה וכשירויות כתיבה

. קישורים נמצא שיפור אחרי התוכנית בהשוואה ללפני התוכנית במהירות ודיוק הקריאה בלבד 

  . לימוד אוריינותתחומי ב-ממצאים אלו מעידים על חשיבות ההקשר הבין

.  נוספות נבחנו מודלים לפיתוח אוריינות בקרב תלמידי חטיבות הבינייםעבודות גמרבשתי        

 בקבוצות חקר על ההוראה השיתופיתבחנה במחקרה את השפעתו של מודל ) 2006(איתן 

 התלמידים מתחלקים לקבוצות, לפי שיטה זו. 'מאפייני כתיבה שונים של תלמידים בכיתות ח

. ומתנסים בביצוע עבודת חקר קבוצתית והצגתה בפני הכיתה, לפי נושאי עניין בתחום הלימוד

כך שישתתפו באופן , הנחת היסוד של המחקר הייתה ששינוי בשיטת הלימוד של התלמידים

יעשיר את לשונם ויגביר את כמות  –וכך , ישפיע על כושר החשיבה שלהם, פעיל בלמידתם

הממצאים מצביעים .  בוחן דרך עקיפה לשיפור מאפיינים אוריינייםהמחקר, למעשה. כתיבתם

כתבו כמעט כמות כפולה של מלים מזו של , שלמדה בהוראה שיתופית, על כך שקבוצת הניסוי
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כלכלי נמוך בקבוצת הניסוי הגיעו לכמות כתיבה -וכן שתלמידי מרקע חברתי, קבוצת הביקורת

 בינוני עד גבוה בקבוצת הביקורת ולפעמים אף כלכלי-השווה לזו של תלמידים מרקע חברתי

כתבה כמעט , שלמדה בהוראה שיתופית, הממצאים מצביעים על כך שקבוצת הניסוי. יותר

' תלמידים בכיתות ט) 2002(במחקרה של גונן  .כמות כפולה של מלים מזו של קבוצת הביקורת

ם שונים הקשורים לפיתוח  אשר עסקה בלימוד נושאיבקבוצת דיון וירטואלית פעמים 15נפגשו 

נמצא כי ישנו הבדל מובהק . רך כשעתייםאכל מפגש . הלשון וההבעה לקראת בחינת הבגרות

במחקר זה לא הייתה קבוצת . בהבעה בין המפגשים הראשונים לעומת המפגשים האחרונים

  .ולכן קשה להעריך את השפעת התוכנית על מאפיינים אורייניים, ביקורת

אופן כללי ניתן לומר כי ישנה מגמה להתערבות של משרד החינוך ב, לסיכום חלק זה

לצד . ת"באופן כלל מערכתי על ידי תוכנית שלהב, בקידום נושא האוריינות במערכת החינוך

אם כי .  חוקריםאו על ידיס "ביהברמת ,  המופעלות בהיקף מצומצםיוזמות שונותתוכנית זו יש 

יהן הן שונות זו מזו והמידה שבה הן נחקרו באופן המעטות שדווחנו על. אין תוכניות רבות

  . על כן קשה להעריך את מידת ישומן ויעילותן של התוכניות השונות. שטתי היא מועטה ביותר

מהמחקרים שמצאנו עולה כי מוצעות מספר תוכניות המשלבות אוריינות , לצד הסתייגות זו

נות בעלות הישגים גבוהים כפי שמדווח גם במדי, כחלק אינטגראלי ממערך הלימודים

  .  באוריינות
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  סיכום ומסקנות כלליות

מסקירת הספרות שהובאה במסמך זה עולות מספר נקודות שרצוי להדגישן ביחס 

גוף הוצג ב מהמסקנות חלק. ב באופן ספציפי"ב באופן כללי וביחס לאוריינות בחט"לחט

   .מסמךה

  מאפייני חטיבת הביניים

שהמאפיין הבולט , יחה במדינות רבות בעולם ובישראלב היא מסגרת לימוד שכ"חט

 שאותרה וזו הבינלאומית מהספרות. שלה הוא אוכלוסיית תלמידים הנמצאת בשלב ההתבגרות

 המתבגרים התלמידים את חושף ב"לחט היסודי ס"מביה שהמעבר, ברור באופן עולה בישראל

  . היסודי ס"ביה של מזו ומורכבת שונה לימודית לסביבה

: כגון העליונה החטיבה את מאפיינות אשר בנורמות מאופיינות זו סביבה, תראשי

 הקבצות (לימודית דיפרנציאציה, לימודיים להישגים ותובענות אקדמי דגש, רבה תחרותיות

 מורים בין רופפים קשרים לצד מסורתיות הוראה ושיטות מבחנים של לחץ, )ומסלולים

 החינוך משרד מצד נטייה ישנה, בישראל, עודזאת ו. מועטה הורים ומעורבות ותלמידים

 במאפייני גם ביטוי מצא הדבר. אחת כיחידה, אחד כרצף העליונה ולחטיבה ב"לחט להתייחס

,  במובן זה.אלו מסגרות בשתי ללמד מורים של ובאפשרות שלהם ההכשרה ובתהליכי המורים

   . עליונהתהליכי החינוך בחטיבת הביניים מתעצבים על פי הדגם של החטיבה ה

 והחטיבה היסודי ס"ביה של מאלו מצומצמים ב"לחט המוקצים המשאבים, שנית

  לניצול עדויות ישנן ובישראל צפופות ובכיתות גדולים ספר בבתי לומדים התלמידים: העליונה

  . העליונה בחטיבה להשקיע העדפה ישנה כאשר, בכיתות להוראה המוקדשות השעות של חלקי

 ייחודית הכשרה של קיומה על להצביע קשה, הישראלית נוךהחי במערכת, שלישית

 מתייחסות הלימוד תוכניות שבה במידה רבה שונות גם ישנה. ב"לחט למורים נתחומוב

בעיקר ו המכללות כי נראה, לכן קודם שנכתב כפי. ההתבגרות גיל של שונים להיבטים

 להוראה בעיקר םהמותאמי ההיבטים את שלהן בהכשרה להדגיש נוטות האוניברסיטאות

   .  ב"לחט מאשר העליונה בחטיבה

בהיותה חלק . כיום קשה להצביע על ייחודה ויעודה של  חטיבת הביניים,  מכאן

נראה כי החטיבה העליונה מקרינה על התהליכים החלים בחטיבת , מהחינוך העל יסודי

ורמות הנדרשות והיא מכינה את תלמידיה לנ, בפניה עומדים יעדי החטיבה העליונה. הביניים

נראה . יותר מאשר מהווה המשך לתהליכים החינוכיים בבית הספר היסודי, בחטיבה העליונה

. כי מצב זה מעורר קשיים מבחינת היכולת של חטיבת הביניים להתאים עצמה לצרכי תלמידיה

מצב זה גם מעורר שאלות לגבי האפשרויות והדרכים ליצירת רצף לימודי מבית הספר היסודי 

  .כפי שניתן היה ללמוד ממספר מרואיינים, )ב"סוף י(עד סוף החטיבה העליונה ) 'תה אכי(

 במרכז דיונים ת הלימודי עומדףשאלת מעמדה של חטיבת הביניים ומקומה ברצכיום 

הוועדה . ל לבחינת המבנה של הרצף החינוכי"שהקים ועדה מייעצת למנכ, במשרד החינוך

 –ל ארגון מחדש של הרצף החינוכי מזוויות שונות בחנה את האפשרויות והמשמעויות שש

עדיפותו של אפשרות להצביע על  קבעה כי אין ,תשתיתיות ותקציביות, משפטיות, פדגוגיות

 מאחר שנקודת החיתוך בין בית הספר היסודי לתיכון לא נחקרה בארץ זאת. מבנה מסוים

המליצה ליצור מבנה הוסיפה והוועדה ,  אולם.להשאיר את המבנה הקייםעל כן הומלץ . ובעולם

אחיד במערכת החינוך שבו יהיה מעבר אחד לאחר שש שנות לימוד בחינוך היסודי לחינוך העל 
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ומערכת   שנתיפתיחת מסגרות חינוכיות רק על בסיס מבנה ששתאפשר ת, בהתאם לכך. יסודי

 משרד ,מדינת ישראל(החינוך תצטרך למצוא דרכים להתמודד עם האתגרים העומדים בפניה 

  ).    2006, החינוך

  

  ההשלכות של חטיבת הביניים על המורים והתלמידים 

נראה כי קיים פער בין הדרישות של חטיבת הביניים לבין , על פי סקירת הספרות

בתנאים ובמשאבים הקיימים במסגרת , המסוגלות של התלמידים להתמודד עם דרישות אלו

נדרשים להתמודד עם המשימות החינוכיות  ב"בחט והתלמידים המורים כינראה .  חינוכית זו

 להם שיהיו מבלי יחסית קשה לימודית בסביבהוהלימודיות השונות העומדות בפניהם 

 שאינם רבים מאפיינים יש ב"בחט, במובן זה .המספיקים לעשות זאת והמשאבים המיומנויות

במצב בו . תההתבגרו שלב בראשית הנמצאים התלמידים של הייחודיים לצרכים תואמים

, העליונה לחטיבה האופייניים לחצים בפני התלמידים את מעמידותהדרישות בחטיבת הביניים 

 מצב אםיש בכדי לעורר את השאלה ה, יותר קשים ולמידה הוראה ובתנאי משאבים בפחות אך

 של לנורמות המוקדמת והחשיפה יתכן.  ותואם להתפתחותם של התלמידים מוצדק זה

  .ב"חט תלמידי של הפוטנציאל את ולמצות לקדם האפשרות על מקשה העליונה החטיבה

 בכדי המספיקים והמשאבים המיומנויות את להם יש אם ספק, למורים ביחס

 על היא אף מקשה העליונה החטיבה מורי לנורמות ההיחשפות. התלמידים צורכי עם להתמודד

 המורים מעמד, ר על כןית. ב"חט תלמידי של הייחודיים לצרכים להתייחס שלהם האפשרות

 הדומה כקבוצה מתגבשים הם אחד מצד. כבעייתי נתגלה ב"בחט בהוראה המועסקים

 ,בד בבד, אולם, העליונה בחטיבה מלמדים אף וחלקם, העליונה החטיבה למורי שלה במאפיינים

  מחויבותב מצב זה עלול לפגוע. העליונה החטיבה ממורי יותר ירודה עבודה לסביבת חשופים הם

  . בחטיבת הבינייםלעבודה

 , יחסיתותהנמוכפוקות הבית ספריות יתכן ויש בה בכדי להסביר את הת, מורכבות זו  

, הנפשי בתפקוד בירידה לידי ביטוי ות אלו באפוקות ת.ספרות הבינלאומיתה מעידהכפי ש

 הדבר בה לידי ביטוי בהישגים, בישראל.  ב"בחט תלמידים של והלימודי החברתי, ההתנהגותי

במעט הממצאים הקיימים , אולם. הנמוכים במבחנים הבינלאומיים בהשוואה למדינות אחרות

אין עקביות ביחס למידה שבה חטיבת הביניים משפיעה על הישגי התלמידים , בנושא זה

נדרשת בחינה של ההשלכות של , שלגבי ישראל, מכאן. כולל שפה, בתחומי הדעת השונים

בחינה זו גם מצריכה התייחסות מקיפה להבחנות בין . מידיההלימוד בחטיבת הביניים על תל

בעיקר בין החינוך העברי  ( השונות שנמצאה בין במגזרים החינוכיים השוניםמגזרי החינוך לאור

באופן כללי נראה כי מצבן של חטיבות הביניים במגזר הערבי קשה יותר מזה שבחינוך . )וערבי

   .הםאלישהתייחסנו השונים פרמטרים בהעברי 

  

  

   התמודדות עם אתגרי חטיבת הביניים

ן תוכניות ב וישנ"כי ישנה הכרה במצוקות של חט, מסקירת הספרות הבינלאומית עולה     

התמודד עם אפשר לב ול"לקדם את תהליכי ההוראה והלמידה בחטהתערבות שמטרתן 
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 כאשר ,בתלמידים או  כמערכת ס"בביה ממוקדותתוכניות אלו . הקשיים החברתיים שבה

 הבדלים שיש למרות. תלמידים של התנהגותם ושיפור לימודיים הישגים לקידום נועדו מרביתן

 וטיפול ב"בחט היחסים מרקםשיפור , ספר הבית האקלים לקידום פעלו  מרביתן, התוכניות בין

 את לקדם בכדי בה שיש ,יעילהמשתפת ו למידה סביבת ליצירת כאמצעים משמעת בבעיות

תוכניות ההתערבות מנסות לשלב ,  במובן זה.האישית ורווחתם למידיםהת של הישגיהם

בחטיבת הביניים מרכיבים שיש בהם כדי לבסס סביבה בית ספרית שתהיה מותאמת יותר 

  .  לצרכי התלמידים

נמצא כי , הביניים בחטיבת לשונית אוריינות לקדם שנועדו תערבותהה תוכניותביחס ל  

 או רשמיתה הלימודים בתוכנית לשלבן שניתן למידה טגיותאסטר בפיתוח ממוקדות היו אלו

המאפיין הבולט של התערבויות אלו הוא בהיותן . המורים של ההכשרה בדרכי בהתערבות

  . מבוססות על הוראה אינטנסיבית לאורך זמן ותרגול רב המשולב במשוב והערכה

 סביבה יצירת(הביניים בחטיבת  ההתערבות תוכניות את המאפיינים העקרונות              

 של הכשרה בדרכי והשקעה למידה אסטרטגיות פיתוח, ושתפנית יעילה תומכת לימודית

 המובילות, OECD-ל השייכות מדינות מספר של הרשמית המדיניות את מאפיינים) המורים

בנייה של תרבות אוריינית בית ספרית  ישנה אלו במדינות כי, נמצא בנוסף. הלימודיים בהישגים

, הפורמאלית ברמה לפחות (ותשתית וברורים מוגדרים סטנדרטים על המבוססת מדיניותו

 הביניים חטיבות את לקדם שנועדה המדיניות, זה במובן. ומחקר הערכה של) ההצהרתית

  . נתונים מבוססת

ניתן היה ללמוד כי ישנה מגמה למיסוד של מערכת , חות המיצב"בהתבסס על דו,         בישראל

במערכת החינוך , במילים אחרות.  והערכה של התהליכים והתוצרים של בתי הספרשל משוב

, מהספרות הקיימת, אולם. ישנה מגמה להתבססותה של תשתית למדיניות מונחית נתונים

בכדי לספק , תהליך זה עדיין הוא דורש הטמעה והרחבה. נראה כי תהליך זה הוא בראשיתו

ולמידת התרומה של תוכניות ) הצמודה והעצמאית(ים מענה לשאלת היעילות של חטיבת הביני

  . התערבות הקיימות כיום

  

  ערעור על תפיסות שכיחות

 אינטגרציה, תלמידים ביןחברתית  לשונות שנוגעות שאלות, בישראל הספרות בסקירת

 איננו הקמתן עם ב"חט את שאפיין השיח זה במובן. ביותר שוליות היו, הטרוגניות או חברתית

 סביבה ליצירת לדרכים נוגעות ב"חט ניצבת שבפניהן האתגרים כי, כן אם נראה. יוםכ רלוונטי

 לקדם יהיה שניתן בכדי משרתת היא אותה האוכלוסייה לצורכי ומתאימה רלוונטית לימודית

כפי שניתן היה .  ונדרשת משמעותית היא השונים החינוך למגזרי ההתייחסות, זה בעניין. אותה

  .  חטיבת הביניים מהווה מסגרת בעייתית יותר בחינוך הערבי מאשר העברי, ללמוד מסקירה זו

  

לפיה חטיבת , התפיסה המקובלת בקרב הציבור ואף בקרב אנשי חינוך, מצד שני

. הביניים מתאפיינת כמסגרת שבה בעיות המשמעת ניכרות במיוחד לא מקבלת אישוש בספרות

נם בטיפול בהתנהגותם של התלמידים אלא אי, כי האתגרים של חטיבת הביניים, נראה אם כן
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מתוך הכרה , בדרך שבה מסגרת חינוכית זו אמורה לתת מענה לצרכים המגוונים של התלמידים

  .   במאפיינים הייחודיים שלהם

  

   מצב המחקר על חטיבות הביניים בישראל

 מאד מעט ויש צומצם ביותרמ הוא בישראל ב"חט על ידעסקירת הספרות חשפה שה

חסר מידע מחקרי על חטיבות הביניים , למעשה. שבה ובתהליכים ב"בחט שמתמקדים מחקרים

האפשרות להתמודד עם שאלות , לפיכך. בישראל ביחס לכל התחומים שנגענו בהם בסקירה זו

בדבר יעילותה של חטיבת הביניים והשפעותיה על תהליכי הלמידה וההוראה ועל התפוקות 

, אכן  .רשת זהירות רבה בהסקת מסקנות ובקביעת מדיניותהחינוכיות היא מוגבלת ביותר ודו

בחר שלא לערוך שינויים משמעותיים במבנה ש, משרד החינוךעמדה זהירה ננקטה על ידי 

  .  בשל חוסר בידע מחקרי מבוסס על יעילותה של חטיבת הביניים הקיים של מערכת החינוך

להבחנה בין תלמידי כיתות אין בספרות התייחסות באופן עקבי , ראשית, כפי שלמדנו

ישנה התייחסות כללית , בספרות. ח הלומדים בבית הספר לבין אל הלומדים בחטיבת הביניים-ז

 הייתה כאשר גם,  לדרגת הכיתה מבלי להתייחס למסגרת הבית ספרית שבה התלמידים לומדים

  . צע השוואה זולב אופרטיבית אפשרות

ן התייחסות להבחנה בין חטיבת ביניים אי, במחקר ובמאגרי המידע השונים,  שנית

נעדרות עבודות העוסקות בהשפעות המבנה הבית , למעשה.  צמודה לחטיבת ביניים עצמאית

בהקשר זה הספרות שעסקה . ספרי על התהליכים החינוכיים שבו ועל תוצריו החינוכיים

, אם כי. )אם בכלל(בהבדלים בין חטיבות ביניים צמודות לעצמאיות הייתה מועטה ביותר 

    .להבחנה זו יתכנו  השלכות משמעותיות על התהליך החינוכי ותוצריו

על התרחש , עם זאת.  חטיבת הביניים היא זירה חינוכית עשירה ומגוונת, שלישית

קיים פער בין מה שהספרות המחקרית מציגה , במובן זה. בזירה זו ישנם מחקרים מעטים ביותר

 באופן כללי ניתן לומר שהספרות המחקרית אינה מאפשרת . לבין התהליכים הדינאמיים בשדה

  . להצביע על השינויים והיוזמות והתהליכים החלים בפועל בחטיבת הביניים

בצורך לקדם את , הן בחינוך העברי והערבי, למרות שישנה הכרה מצד משרד החינוך

 ביחס יטתיוש מחקרי מידע לנו מספקת אינה הספרות, ישראלהישגי האוריינות הלשונית ב

הדבר ניכר .  הלשונית האוריינות בתחום נמוכים הישגים עם ההתמודדות ולדרכי לתוכניות

במילים . ובתוכניות שונות שפועלות בבתי הספר) במתווה אריאב(בתחום הכשרת המורים 

 לקידום תוהמוקדש" שדה"וב להוראה ההכשרה בתהליכי ותויפעיל ישנראה כי , אחרות

 החינוך משרד ידי על ות ויזומ ותנתמכחלקן . בפרט ב"ובחט בכלל חינוךה במערכת האוריינות

  הללופעילויותה, אולם. מקומיות רשויות או ספר בתי של מקומיות יוזמות של פרי ן הןובחלק

 יודעים שאנו מה לבין בפועל הנעשה בין פער קיים, בישראל, זה במובן. מקיפה לחקירה וזכ טרם

  .מחקרי, מיבמישור האקד, זו עשייה על

  

  מספר המלצות

 לנושא ההתייחסות להמשך המלצות מספר על להצביע ניתן, אלה מסקנותבהתאם ל

  :זה
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 את לחדד מומלץבהקשר זה . ב"חט של והיעדיםהתפקיד  של בחינה נדרשת. 1

 לצרכי המתאימים התהליכים את לקדם בכדי דרכים ולבחון, ב"חט שלוהיעדים  הייחודיות

מסגרת זו , במצב הנוכחי. אה כי לא ברורה המהות של חטיבת הבינייםנר,  כיום.התלמידים

  .בחינוך העל יסודי ואמצה את העקרונות המנחים את החטיבה העליונה" נבלעה"

 את, ב"חטבמשאבים ל ההשקעה את מחדש לבחון יש ברמה הארגונית, לכך בהתאם

נדרש , חות ההוראהביחס לכו. הלימודית הסביבה של הנורמות ואת להוראה ההכשרהדרכי 

יש להגדיר ולהתאים , ביחס לתלמידים. לבחון את יעדי ודרכי ההוראה ותפקידם של המורים

את הצפיות הלימודיות והחברתיות מהם ולהגדיר את הסטנדרטיים שהם אמורים לעמוד בהם 

  כיוםהבוחן יש לציין כי נושאים אלו מעסיקים את משרד החינוך .םבהתאם לצרכיהם הייחודיי

  .רכים ליעל את תהליכי החינוך בחטיבת הבינייםד

  

במשרד החינוך ( יש מגמה בקרב מעצבי מדיניות חינוכית .שאלת הרצף החינוכי. 2

להתייחס לחטיבת הביניים כחלק מהרצף החינוכי שתחילתו בבית הספר ) וברשויות המקומיות

ל רצף שעומדות בבסיס חשיבה מסוג  ניתן למצוא בתפיסות ש. היסודי וסיומו בחטיבה העליונה

 ומשרד החינוך בתוכניות התערבות ובמדיניות שמגבשות רשויות מקומיות , ההכשרה להוראה

באמצעות ועדות שונות שהמליצו על יצירת מעבר חינוכי אחד בין היסודי לתיכון תוך טשטוש 

מומלץ לבחון את אופי הקשרים , בהקשר זה. שנתי- במבנה הששיבת הבינים מהות חט

בכדי שרצף זה יתקיים ויהיה רלוונטי ומתאים ,  החינוכיות כיוםורים בין המערכותוהחיב

החיבור שבין בתי הספר היסודיים לבין , במצב הנוכחי. להתפתחותם ולצרכיהם של התלמידים

יש לראות את חטיבת הביניים כהמשך , במובן זה. אם בכלל, חטיבת הביניים הוא רופף למדי

  .פר היסודי ולא רק כמסגרת המכינה לקראת החטיבה העליונהליסודות שהונחו בבית הס

  

 .ב"חט של השפעותלו למאפיינים המתייחסת ואינטנסיבית שיטתית חקירה נדרשת. 3

על שאלות רבות שעולות לגבי מאפייני חטיבת הביניים וההשפעות של מסגרת חינוכית זו על 

 בהתבסס על מסדי הנתונים ניתן לתת תשובות, תוצרים חינוכיים שונים של התלמידים 

נתונים אלו הם רבים אך מדווחים ברמת , כיום. TIMMS)ב או "נתוני המיצ, למשל(הקיימים 

מומלץ לעשות שימוש בנתונים קיימים באופן שניתן יהיה להשיב . חות מגוונים"תיאורית בדו

 חיזוק הדבר מצריך. על שאלות מחקר שונות ולהרחיב את הידע הקיים על חטיבות הביניים

  . הקשרים בין הרשויות במשרד החינוך לבין קהילת החוקרים במוסדות השונים

  

 זוכה להתייחסות מצד מעצבי זהבעוד נושא , ביחס לתחום האוריינות הלשונית. 4    

 אלו מועט תהליווי המחקרי של פעילויו, בבתי הספרפעילויות ויוזמות רבות  וישנן המדיניות

מומלץ  .של התוכניות הקיימותידע על יעילותן ומידת הצלחתן מ אין  ,לפיכך. אם בכלל, ביותר

 החיבור שבין העשייה המחקרית לעשייה בשדה יש בה .קדם מדיניות מושתת נתוניםהמשיך לל

  .כפי שנלמד ממדינות אחרות, פוטנציאל לקידום מערכת החינוך

  

כאשר , ל צעירשההתייחסות לאוריינות צריכה להיות מגיעלה , מהסקירה שהובאה. 5

אם כי עדיין הדבר דורש (נראה כי יש מקום להטלת ספק . התלמידים בבית הספר היסודי
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בדבר היכולת של חטיבת הביניים לסגור פערים בתחום האוריינות ולקדם הישגים מבלי ) בחינה

בכדי לקדם את היכולות , על כן. שהוחל בהשקעת מאמצים בכוון זה כבר בבית הספר היסודי

נדרשת פעילות אינטנסיבית לאורך זמן , ניות של התלמידים ואת הישגיהם בתחום זההאוריי

  .  כאשר פעילות זו יש להתחיל מגיל צעיר,  שמלווה במערכת של משוב והערכה
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/il.ac.herzog.www://http  

  .28.7.10 –נדלה ב , אתר המכללה, מכללת לוינסקי לחינוך

/il.co.ac-levinsky.www://http/  

  .28.7.10 –נדלה ב , אתר המכללה, המכללה האקדמית הדתית לחינוך, מכללת ליפשיץ

/il.ac.lif.www://http  

  .28.7.10 –נדלה ב , אתר המכללה,  מכלה אקדמית להכשרת עובדי הוראה–מכללת סכנין 

/heb/il.ac.sakhnin.www://http  

  .28.7.10 –נדלה ב , אתר המכללה,  המכללה האקדמית לחינוך–מכללת תלפיות 

/il.ac.talpiot.www://http  

  .28.7.10 –נדלה ב , אתר המכללה, סמינר הקיבוצים

/il.ac.smkb.www://http  

  .28.7.10 –נדלה ב , אתר המכללה,  המכללה האקדמית הדתית לחינוך–שאנן 

/il.ac.shaanan.www://http  
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 מורים הכשרות מיפוי: 9 נספח
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  ה"מקורות מידע לתיאור ההשתלמויות באתרי פסג: 10נספח 

 .6.11.10 –נדלה ב , פירוט ההשתלמויות במרכז, ה בית שאן"מרכז פסג

NjhfM4aHc3ZGd2lJV_AQMVvKG0=docID?View/il.org.tzafonet/a/com.google.docs://http

1=hgd&latest_=revision&dmdoamRnZg6TR  

 .6.11.10 –נדלה ב , פירוט ההשתלמויות במרכז, ה בקה אל גרביה"מרכז פסג

495=SchoolId&132600=topicid?asp.c_page_main/MySchool/il.co.schooly.www://http  

  .6.11.10 –נדלה ב , פירוט ההשתלמויות במרכז, ה בת ים"מרכז פסג

html.6page/il.org.pby.www://http?  

 .6.11.10 –נדלה ב , וט ההשתלמויות במרכזפיר, ה הרצליה"מרכז פסג

cycG3OGZiN83UZHBuNTZmcl_AYwHFRirSr0=docid?Doc/com.google.docs://https

iw=hl&Zj  

 .6.11.10 –ה ב נדל, פירוט ההשתלמויות במרכז, ה חדרה"מרכז פסג

/pisgah/il.co.schooly.www://http  

tik.nimu://http- .6.11.10 –נדלה ב , פירוט ההשתלמויות במרכז, ה חולון"מרכז פסג

1=f&0=codesubweb&1136=codeclient?asp.index/web/il.co.tak  

 .6.11.10 –נדלה ב , פירוט ההשתלמויות במרכז, ה חיפה"מרכז פסג

/merkaz/il.co.schooly.www://http  

 .6.11.10 –נדלה ב , פירוט ההשתלמויות במרכז, ה טבריה"מרכז פסג

courses/home/tverya-pisga/il.org.tzafonet.tveria.p/a/com.google.sites://http  

 .6.11.10 –נדלה ב , פירוט ההשתלמויות במרכז, ה ירכא"מרכז פסג

heshtalmmot/home/pisyirka/il.org.tzafonet.druzenet/a/com.google.sites://http  

pisga.www://http- .6.11.10 –נדלה ב , פירוט ההשתלמויות במרכז, ה כרמיאל"מרכז פסג

/il.org.karmiel  

 .6.11.10 –נדלה ב , פירוט ההשתלמויות במרכז, אר'ה מג"מרכז פסג

allcuor/heshtalmmot/home/pismaghar/il.org.tzafonet.druzenet/a/com.google.sites://http

ses  

 .6.11.10 –נדלה ב , פירוט ההשתלמויות במרכז, ד אל כרום'ה מג"מרכז פסג

kursim/kurum/il.org.tzafonet.psm/a/com.google.sites://http  

 .6.11.10 –נדלה ב , פירוט ההשתלמויות במרכז, נצרת עיליתה "מרכז פסג

aspx.2010-2009-list/Pages/pisga/il.org.sisma.nz://http  

 .6.11.10 –נדלה ב , פירוט ההשתלמויות במרכז, ה סכנין"מרכז פסג

VFRpYTktNlpqYlFHU3dGptcWk=formkey?viewform/com.google.spreadsheets://http

MQ6E0N6V2  
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 .6.11.10 –נדלה ב , פירוט ההשתלמויות במרכז, ה עוספיא דליית אל כרמל"מרכז פסג

-iC9kcJDZntqGpmHcR1=id?pub/document/com.google.docs://https

I9ON0NboGIX4W7_SOlwC5FJwR  

 .6.11.10 –נדלה ב , פירוט ההשתלמויות במרכז, ה עכו"מרכז פסג

SchoolId&1=page&93445=topicid?asp.page_main/MySchool/il.co.schooly.www://http

881=  

 .6.11.10 –נדלה ב , פירוט ההשתלמויות במרכז, ה עפולה"מרכז פסג

htm.hishtalmutList/il.org.pisgafula.www://http  

 .6.11.10 –נדלה ב , פירוט ההשתלמויות במרכז, ה פקיעין"מרכז פסג

heshtalmmot/home/pispeqiin/il.org.tzafonet.zenetdru/a/com.google.sites://http  

pisga/a/com.google.sites://http- .6.11.10 –נדלה ב , פירוט ההשתלמויות במרכז, ה צפת"מרכז פסג

kursim/tzfat-pisga/il.org.tzafonet.tzfat 

  il.org.golan.www://http/810/ .6.11.10 –נדלה ב , פירוט ההשתלמויות במרכז, ה קצרין"מרכז פסג

 .6.11.10 –נדלה ב , פירוט ההשתלמויות במרכז, ה קריית מוצקין"מרכז פסג

/pisgam/il.co.schooly.www://http  

 .6.11.10 –נדלה ב , פירוט ההשתלמויות במרכז, ה קריית שמונה"מרכז פסג

asp.Study/com.8pisgak.www://http  

 .6.11.10 –נדלה ב , פירוט ההשתלמויות במרכז, גן-ה רמת"מרכז פסג

8xg8h2hf288_5j4dhdmg=id?View/com.google.docs://https  

 .11.11.10 –נדלה ב , פירוט ההשתלמויות במרכז, אביב-ה תל"מרכז פסג

-e3c8-fc28c3ba/files=f&yes=inline?aspx.getfile/Public/Apps/il.org.ort.3clickit://http

-037e-605243d7/be1c1cf98c1d-170b-d460-03c3-4085cb3f/b27e7c4effda-3f4b-9d46

doc.b0a1a8a66b84-20f9-8f49-0d38-99475a/184db49927eeae-6ab9-54c4  
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   מספר פריטים– לפי נושאיםביבליוגרפיה : 11נספח 

 מאפייני מערכת החינוך וחטיבות הביניים בישראל

  חסרונות וקווי מדיניות , יתרונות:  חטיבת הביניים בישראל).2008 (.ד,  וטובין.י, טקהפלוא

  .נייר עמדה. אפשרים

ח מצב "דו) עורך (2010. ד,  אצל בן דוד182 -137'  מבט פנים עמ- מערכת החינוך)2010(. נ, בלס
  .מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, לכלה ומדיניות, חברה: המדינה

מרכז טאוב לחקר , לכלה ומדיניות, חברה: ח מצב המדינה"דו) עורך)( 2010. (ד, בן דוד

  . המדיניות   החברתית בישראל

      בראי בישראל  החינוך:חברתיים אינדיקטורים. 2006, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  ירושלים , 2004-1995        הסטטיסטיקה בשנים 

. 2004 לאומית-בין אההשוו: בישראל החינוך). 'א2008 (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

  .ישראל מדינת: ירושלים

 Education at aפי-על מערכת החינוך בישראל בראייה השוואתית בינלאומית . 2010. ר, קלינוב

Glance (EAG) 2010  ,הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך,ה"ידי ראמ-הוזמן ולווה על  

  

קבוצת : ירושלים.  ופתרונות אפשרייםקשיים, בעיות: חטיבות הביניים בישראל). 2008(' נ, רש

  .ון ליר לחינוך

  התערבויות העוסקות באוריינות בישראל

השפעת הוראת האוריינות בקהילות לומדות תוך הקשר בין תחומי על ). 2007. (ק, מויאל-אילון

עבודה לקבלת תואר מוסמך במחלקה . ההישגים ותפיסת המסוגלות העצמית של הלומד

  .אילן- בראוניברסיטת: לחינוך

סגנוניים שהל אצל - כמות הכתיבה ואפיונים דקדוקיים, למידה שיתופית). 2006. (ת, איתן

: עבודה לקבלת תואר מוסמך במחלקה לחינוך. תלמידים בחטיבות ביניים רב תרבותיות

  .אילן- אוניברסיטת בר

 .27.8.10 –נדלה ב , אתר חטיבת הביניים ברנר בפתח תקווה

25117=parent_page?asp.page/il.co.brenerpt.www://http  

עבודה . תהליכים לימודיים וחברתיים בקהילה וירטואלית ללימוד לשון עברית). 2002. (צ, גונן

  .אילן-אוניברסיטת בר: לקבלת תואר מוסמך במחלקה לחינוך

  .27.11.10 –נדלה ב . מתווה אריאב, וראההאגף להכשרת עובדי ה

-B37A-4715-14ED-AEA2EC37/rdonlyres/NR/il.gov.education.cms://http

//479468E7E45879ADB1מתווהחדש.doc  

חוזרי . ' י–ו '  תכנית ניסיונית לכיתות ט–במתמטיקה ובמדעים ,  האוריינות בקריאהטיפוח

  .24.9.10 –נדלה ב ,  אתר משרד החינוך-ל "מנכ

ht.2_1_3h2se//arc/mankal/pplicationsa/EducationCMS/il.gov.education.cms://http

m  
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 הלכה. ייעוץ ודפוסי מקצועי ידע התפתחות: לאוריינות יועצים הכשרת). 1999. (נ, ומירב, .ח, עזר

 נדלה, לימודים תוכניות ולפיתוח לתכנון האגף אתר. 5-29, 14, מאמרים אוסף – למעשה

  htm.ezer_mer/halacha/Limudim_tochniyot/il.gov.education.www://http .2.9.10 – ב

  .27.8.10 –נדלה ב , ר לשון והבעה"אתר מפמ,  לשון לימודים–ת "שלהב

-10A4-0FF0-8F1D3F4F/rdonlyres/NR/il.gov.education.cms://http

doc.shakhevet/82166/A9EF00375E19A876 

נדלה , ר לשון והבעה"אתר מפמ, ת" שלהב–ט "ל  תשס"בשנה' תגבור הוראת העברית בכיתות ז

A876-10A4-0FF0-8F1D3F4F/rdonlyres/NR/il.gov.education.cms://http-.27.8.10 –ב 

doc.tigbur/82167/A9EF00375E19  

  13.11.10 –נדלה ב , אתר אופק חדש, תוכניות להתפתחות מקצועית

marec/PituachMiktzohi/Ofek/Units/EducationCMS/il.gov.education.cms://http

htm.het  

  .27.8.10 –נדלה ב , ר לשון והבעה"אתר מפמ, ת"תכנית אב לתכנית שלהב

-A876-10A4-0FF0-8F1D3F4F/rdonlyres/NR/il.gov.education.cms://http

doc.Shalhevet/97876/A9EF00375E19  

Alfassi, M. (2000). Using Information and Communication Technology (ICT) to foster 

literacy and facilitate discourse within the classroom. Educational media 

international, 37, 137-148. 

  

  הישגי תלמידים בישראל

  -  מדעים תלTIMSS:-1999הישגיהם של תלמידי ח בישראל בפריטי מבחן . 2001. ר, זוזובסקי

  .אביב-  אוניברסיטת תל-הוצאת רמות  :אביב

אגף הערכה ומדידה , לשכת המנהלת הכללית, וך התרבות והספורטמשרד החינ, מדינת ישראל

  10.6.2010 -נדלה ב, ח ביניים"דו, ה "ב תשס"תמונת מיצ). ללא ציון תאריך(

-65BF-B478-19BB-2BFDBD7B/rdonlyres/NR/il.gov.oneducati.cms://http

ppt.2005_Meitav//8687526D7EF477C06  

 מערכת). ג"תשס(ומדידה  הערכה אגף, הכללית המנהלת לשכת, החינוך משרד, ישראל מדינת

  .ירושלים, ב"תשס :ב"המיצ החינוך בראי

(  אגף הערכה ומדידה ,לשכת המנהלת הכללית,משרד החינוך התרבות והספורט, מדינת ישראל

  ירושלים, ג" תשס-ב "ב תשס"מיצ על-מערכת החינוך בישראל במבט) ' א2004

אגף הערכה ומדידה , לשכת המנהלת הכללית, משרד החינוך התרבות והספורט, מדינת ישראל

  ירושלים, ד"תשס: דוח ארצי, ב"מערכת החינוך בראי המיצ). ' ב2004(

 ב"מיצ, )'א( 2007, בחינוך והערכה למדידה הארצית הרשות, החינוך משרד ישראל מדינת

  ה"ראמ,יסודיים-העל הספר-הביניים  ובבתי ארצית בחטיבות מצב  תמונת:ו"התשס
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 ב"מיצ). ' ב2007(בחינוך  והערכה למדידה הארצית הרשות, החינוך משרד ישראל מדינת

 שנתיים-ושמונה,'ו-'א – שנתיים -שש(היסודיים  הספר-ארצית בבתי מצב  תמונת:ו"התשס

  . ה"ראמ, )'ח-'א –

,   ) ' ג2007(  בחינוך  והערכה למדידה הארצית הרשות - ה"ראמ, משרד החינוך, מדינת ישראל

  הה"ראמ, ראשוניים נתונים:ספרית-בית וצמיחה יעילות מדדי, ז"התשס ב"מיצ

, )א 2008(בחינוך  והערכה למדידה הארצית הרשות - ה"ראמ, משרד החינוך, מדינת ישראל

,  נתוני אקלים וסביבה פדגוגית-' חלק ב :ספרית-בית וצמיחה יעילות מדדי, ח"התשס ב"מיצ

  ה"ראמ

)  ב 2008(  בחינוך  והערכה למדידה הארצית הרשות - ה"ראמ, משרד החינוך, מדינת ישראל

 מבחני -'חלק א :ספרית נתונים ראשוניים-בית וצמיחה יעילות מדדי, ח"התשס ב"מיצ

  ה"ראמ   , ההישגים

 (   אגף הערכה ומדידה, לשכת המנהלת הכללית, משרד החינוך התרבות והספורט,מדינת ישראל

, 'ניתוח הישגי תלמידי כיתות ח ,להישגים הלימודיים הקשר בין מסגרת הלימוד).  ג 2008

  5.7.2010נדלה ב  –ב "ב תשס"מיצ

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B7BFDBD2-BB19-478B-

BF6506C477EF7D26/86881/Hesegim_2002_2004.ppt 

  

) ' א2009(בחינוך  והערכה למדידה הארצית הרשות - ה"ראמ, משרד החינוך, מדינת ישראל

,  נתוני אקלים וסביבה פדגוגית-' חלק ב,ספרית-מדדי יעילות וצמיחה בית: ט"ב תשס"מיצ

  ה"ראמ

). 'ב2009(בחינוך  והערכה למדידה הארצית הרשות - ה"ראמ, משרד החינוך, מדינת ישראל

  ה" מבחני הישגים ראמ-' חלק א, ספרית-מדדי יעילות וצמיחה בית, ט"ב תשס"מיצ

 

שג הלימודי וההקשר החינוכי של תלמידי כיתות ח בישראל  ההי2009. ר, וזוזבסקי. ר, נחמיאס

 -רמות  :אביב- תל , TIMSS 7200ממצאי המחקר הבינלאומי  :במתמטיקה ובמדעים 

  .אביב-אוניברסיטת תל

Birenbaum, Menucha, Nasser Fadia and Tatsuoka, Curtis(2005) Large-Scale Diagnostic 

Assessment: Mathematics performance in two educational systems, Educational 

Research and Evaluation, 11(5): 487-507 

  תוכנית לימודים בחטיבת הביניים

-העל לחטיבות הביניים בחינוך) הליבה(תכנית היסוד , ט"ל תשס"חוזר מנכ, משרד החינוך

  , 2009 באפריל 01, ט"בניסן התשס' ז, )א(8/ל תשסט''חוזר מנכ   יסודי

  

שונות ואחידות ביישוםתכנית ?  מה מלמדים בבתי ספר למעשה) 2000. (א, אבות-ובן. נ, רש

המכון , האוניברסיטה העברית: ירושלים,  ביניים בישראל-הלימודים הרשמית בחטיבות

  לחקר הטיפוח בחינוך
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Benavot, Aaron and Resh, Nura (2002). The Social Construction of the Local School 

Curriculum: Patterns of Diversity and Uniformity in Israeli Junior High Schools, 
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Alexander, C., & Fuller, E. (2005). Effects of teacher qualifications in         middle   
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