
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 ,לכל קוראינו שלום רב

 
 של פרסומים חדשים שהתווספו למרכז המשאבים הארציתקצירים אנו שמחים להעביר לעיונכם לקט 

  .ולאתר המאמרים והמחקרים בחינוך חברתי ערכי

 

שמובילה מערכת החינוך חינוכי המהלך בהלימה ל ,בערך ההכלההפעם בלקט מאמר מרכזי העוסק 

מאמרה של ד"ר פלורה  .כתרבותו הכלה כאורח חייםה ששואפת ליישם את ערךלקידום חברת מופת 

  ,שחוו הדרה ,תלמידיםלהכלתם של  נקט במהלךאשר  ,"תמר" מור מציג סיפור מקרה של בית ספר

 .מיםאמענים מובחנים ומות באמצעות מתן

 

עם מתחים גלויים וסמויים בין תרבותית -חברה רבכ הינת על ידי חוקרימאופיהחברה הישראלית 

נמון והשני של גלי צי של אבי צפרוני , האחד שני מאמרים נוספיםהשונות המרכיבות אותה. קבוצות ה

כלפי יחידים  סובלנות ,אישית זהותלפתח ם תוכניות התערבות חינוכיות שמטרתן מציעי ,ויעקב עירם

 ויכולת להתמודד עם סטריאוטיפים ודעות קדומות. ,וקבוצות

 

את הרווחים והתועלות עבור המתבגרים המתנדבים ועבור  ממפהמאמרה של ליאורה ארנון 

 .הארגונים המפעילים נוער מתנדב

 

דק את השווה והשונה בהתייחסות של תלמידי תיכון דתיים ובהמאמר של דן סואן ודנה רבינוביץ 

 .מעניינות מציג מסקנותו וחילוניים לבילוי בשעות הפנאי

 

מאפיינים של העקרונות ומציג את השל מנוחה בירנבוים  הוא מאמרההמאמר החותם את הלקט 

 ל. “הל -( ובקיצור assessment for learningהערכה לשם למידה )

 

רתי קהילתי/ חינוך בלתי החינוך החבבאתר נמצאים ועוד רבים אחרים כל המאמרים והמחקרים 

ואתם מוזמנים לגלוש באתר ולגלות מידע רב, מגוון ומעניין בנושאים הרלוונטיים לעבודת  ,פורמלי

 אנשי החינוך ועובדי הנוער.

 

 

 קריאה מהנה!

 ,שנה טובה וחתימה טובהבברכת 

 הארצי המשאביםוות מרכז צ

 מרכז המשאבים הארצי 
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 אתגר ההכלההמאמר המרכזי: 

 2013, עט השדה, "'תמר'סיפורו של בית הספר  -מהדרה להכלה ". מור, פלורה

מדינת ישראל היא אחת המדינות המובילות בפערים בין בתי הספר ובתוכם. הקוטביות המאפיינת 

את האוכלוסייה המרכיבה את מערכת החינוך בישראל מאתגרת את מדיניות ההכלה והופכת אותה 

לסיפור של מפגש בין תרבויות ומעמדות, שבו החתירה לצדק חברתי ולשוויוניות היא מסע רציני 

מערכת החינוך נדרשת לגשר בין תלמידים ממגזרים שונים ומרקע סוציו אקונומי שונה. על ומחייב. 

שלפיו הרקע של הילד והצידה שהוא מביא עמו  -אתגר הלא פשוט הזה אפשר ללמוד מן הנתון ה

למערכת החינוך בישראל, מעצבים את הצלחתו יותר מאשר כל ניסיונות המערכת לפצות על הפערים 

 ובעת ממשפחתו ומקבוצת השתייכותו.על השונות הנ

מערכות החינוך הטובות בעולם יצרו גישות המבטיחות שבית הספר יפצה על נקודות התורפה 

הנובעות מסביבתו הביתית של התלמיד, גישות שמבטיחות שכלל התלמידים יזכו לחינוך מעולה 

(. exclusionבהדרה )הדרוש כדי לפצות על הרקע שבאו ממנו ובכך לא ימצאו את עצמם במהרה 

הוא זה שמצליח להצמיח את  בית ספר המכיל את תלמידיו 

פרופיל יחיד ואחיד של  הילדים השונים ולא רק 

החינוך המכליל. עשייה  תלמידים. זאת העשייה של 

האופטימלית של התלמידים,  בשירות ההגשמה 

לא רק של אלה שגדלים  שיוצרת תנועתיות, מוביליות, 

ההכלה מניעה התפתחות של  שירה. בסביבה אוריינית ע

התפקוד האישיים, החברתיים  האדם השלם בכל תחומי 

והקוגניטיביים, ולא רק  .הישגיות שנמדדת בזמן נתון

ההכלה היא המפתח לעתיד  הילד בחברה הישראלית.

כדי שמוסד חינוכי יוכל להתמודד עם האתגרים הגדולים ולספק את צורכיהם של קשת התלמידים, על 

ת לאמץ תפיסת עולם חינוכית טרנספורמטיבית )היוצרת שינוי מהמעלה השנייה(: המערכ

טרנספורמציה ממיקוד בהישגי התלמידים למיקוד בלמידה המקדמת התפתחות ומתרחשת בשדה 

של קשר ויחסים בין תלמידים למורים. טרנספורמציה מגישה חינוכית המנרמלת את תלמידיה מתוך 

 וגדרת מראש, לגישה חינוכית המכירה בזהות הספציפית של הלומד.זהות ואחידות קולקטיבית המ

במאמר מובא סיפור המקרה של תיכון שש שנתי מקיף "תמר", שביקש להתמודד עם תלמידים 

בנשירה סמויה שחוו הדרה, ולדאוג להכלתם ולהבטיח יצירת מוביליות אישית, לימודית וחברתית 

אמים עבורם שכללה: עבודת צוות היוצרת רשת מגדלת, שלהם, בעזרת הבניית מענים מובחנים ומות

תכנית פסיכו פדגוגית פרטנית, קבוצתית וכיתתית, הוראה פרטנית מותאמת והוראה בקבוצות 

 קטנות, דיאלוג מגדל וכד'.

 לתקציר המלא

 למסמך המלא
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עיונים   ", מפגשים חינוכיים לקירוב לבבות בין התלמידים מהמגזרים השונים".צפרוני, אבי 

 2011, בחינוך, בחברה, בטכנולוגיה ובמדע

 
 -חרדים, "ימין"  -דתיים  -הן בתוך המגזר היהודי )חילוניים  -החברה בישראל שסועה ומפולגת 

שמאל"( והן בין המגזר היהודי למגזרים האחרים )ערבים, דרוזים, בדוויים, עובדים זרים מחו"ל(. כל 

ים מחנה מסתגר בתוך עצמו ומנהל דיאלוג בינו לבין עצמו, תוך סינון הקולות האחרים הנשמע

רצף, שבקצהו האחד -בקהלים השונים ממנו. יחסי הניכור בין המחנות השונים משתרעים על קו

אדישות מוחלטת כלפי הסקטור האחר, ובקצהו השני יחסי מתח שבאים לידי ביטוי בעוינות גלויה 

 מילולית ופיזית. -שלעתים משתקפת בתופעות של אלימות 

 

נות את ההוויה הנתונה ולחתור ללא הרף לשרש נגעים על אנשי החינוך מוטלת שליחות חברתית לש

חברתיים, ולחנך את הדור הצעיר שיעצב את חברת המחר כחברה שבה השלום הפנימי בין מגזריה 

השונים מהווה תנאי ראשוני והכרחי לשלום עם שכנינו, חברה שבה יש הכרה באחר ובזכותו להיות 

מתוך הערכה  -יקט, ואל הקהילה האחרת אחר, חברה שבה ההתייחסות לאדם האחר כאל סובי

 וכבוד אל תרבותה.

 

הכותב מציע לקיים מפגשים בין בני הנוער ובין צוותי החינוך מהמגזרים השונים. העקרונות שצריכים 

להנחות את המפגשים הם: התמדה והמשכיות, כלומר רצף של מפגשים ולא מפגשים חד פעמיים; 

רק פולקלור( ודיונים בנושאים משותפים; הצוותים החינוכיים  יציקת תכנים משמעותיים למפגשים )לא

מודרניות וכיו"ב; -יכולים לדון בנושאים כגון: חינוך למניעת אלימות, התמודדות ביה"ס עם מגמות פוסט

מתבגרים וכיו"ב; -בני הנוער יכולים לדון בזהות האישית, בבעיות של גיל ההתבגרות, ביחסי הורים

עשות במגוון רחב של פעילויות: שיחות, דיונים וכן לימוד משותף של טקסטים ילהליבון הסוגיות יכול 

מהתנ"ך, מהקוראן, מהברית החדשה, מהספרות, מהפילוסופיה, ממדעי  -רלוונטיים לבני הנוער 

 ההתנהגות, מהאמנות ומהעיתונות בנושאי אקטואליה.

 

 למאמר המלא
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דגם לתכנית התערבות  –מיתון המפגש הבינתרבותי "צינמון, רחל גלי / עירם, יעקב. 

, חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים. מסלובטי, נאוה / עירם, יעקבבתוך: ", חינוכית

 2002רמות, 

 

המאופיינת בקונפליקטים גלויים נוטים לתאר אותה כחברה משוסעת, החברה הישראלית  חוקרי

בעלי דעות שמאליות;  -חילוניים; בעלי דעות ימניות-וסמויים בין קבוצות חברתיות שונות: דתיים

תושבי פריפריה. שסעים  -ישראלים יהודים; תושבי מרכז -ותיקים; ישראלים ערבים-עולים

 בות במערכת החינוך.וקונפליקטים אלה מהווים מרכיב מרכזי גם באקלים החברתי של כיתות ר

תלמידים נמנעים מיצירת קשר אישי וקרוב עם תלמידים, שאינם מזוהים כחלק מקבוצת השייכות 

, 1111שלהם, ומעדיפים קשרים ויחסי גומלין בתוך קבוצת השייכות שלהם )סלונים נבו ואחרים 

טים אלימים בין (. כאשר נוצר קשר במקרים רבים הוא נושא אופי של הצקה וקונפליק1111פישביין 

קבוצות של תלמידים ופוגע באקלים החינוכי. אקלים זה פוגע בתחושת השייכות ובהשגת המטרות 

 הלימודיות.

על שלושה דגמים עיקריים: דגם  ותמרבית התכניות הקיימות לטיפול ביחסים בין קבוצות מבוסס

אמונה שמגע (. דגם המגע מבוסס על 1111המגע, דגם המידע והדגם הפסיכודינמי )בן ארי ואמיר, 

בין קבוצות יוביל לשינוי העמדות והיחסים ההדדיים ביניהן. דגם המידע מבוסס על ההנחה שבורות 

והיעדר מידע גורם להתפתחות דעה קדומה. הדגם הפסיכודינמי מבוסס על הנחה שטיפול בבעיות 

 אישיות של הפרט יובילו לשינוי חיובי בהתנהגותו כלפי קבוצה אחרת.

המחברים מציעים תכנית התערבות חינוכית בתופעת השסעים החברתיים במדינה. התכנית היא 

במסגרת התכנית נעשית  שלושת הדגמים שהוזכרו.ברמת מניעה ראשונית ושניונית ומשלבת את 

עבודה חינוכית היוצרת אקלים סובלני המאפשר היכרות אישית עם האחר השייך לקבוצות חברתיות 

שונות. התכנית אינה מכוונת להתמודדות עם שסע חברתי מסוים וניתנת להתאמה למצבים חברתיים 

להתאים את שונים. העבודה האישית והקבוצתית על זהות, סטריאוטיפים וסובלנות מאפשרת 

 התכנית לאוכלוסיות שונות.

 לתקציר המלא
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  2013, עט השדה", זה טוב לכולם: תועלות ורווחים מהתנדבות בני נוער"ארנון, ליאורה. 

את הרווחים והתועלות עבור המתבגרים המתנדבים ועבור המערכות המשיקות להם.  ממפההמאמר 

לטובתו, ובו בזמן הוא ידוע כי להתנדבות טבע כפול: המתנדב מסייע לאחר ומקדיש מעצמו ומזמנו 

יכול לקצור לא מעט תועלות ורווחים המשרתים גם אותו עצמו. מחקרים רבים בחנו את ההשפעות 

השונות שיש להתנדבות על בני נוער והדגישו היבטים שונים בהתפתחות בני הנוער במסגרת 

 הפעילות ההתנדבותית. היבטים אלה הם:

ההתנדבות משמשת ֶהקשר שבתוכו מתבגרים יכולים לפתח או לגבש זהות פרו חברתית ולברר  -

 תי וקהילתי.לעצמם מהו תפקידם ביצירת שינוי חבר

ת המסוגלות הפעילות ההתנדבותית עשויה להביא לשיפור הדימוי העצמי, הביטחון העצמי ותחוש -

לפיתוח תכונות ומיומנויות שונות, כמו עצמאות, אחריות, תורמת וכן , העצמית של בני הנוער

 יצירתיות, יוזמה אישית, כישורי מנהיגות ותקשורת ויכולת עבודה בצוות. 

ם, החולקים ההתנדבות מאפשרת לבני הנוער לחזק ולהרחיב את קשריהם החברתיים עם חבריה -

עמם את חוויית ההתנדבות, ועם בני נוער חדשים, שהכירו במסגרת ההתנדבות וכך מתרחבות גם 

 הרשתות החברתיות שאליהן משתייכים בני הנוער.

 עבור מתבגרים שמפגינים בעיות התנהגות, התנדבות יכולה להיות אמצעי לשילוב מחדש בחברה.  -

קיימת סבירות גבוהה כי התנסות מוקדמת בפעילות התנדבותית חיובית ומשמעותית, בגיל  -

 ההתבגרות, תוביל להתנדבות גם בעתיד.

נמצא כי למתבגרים מתנדבים היה ממוצע ציונים גבוה יותר, הערכה עצמית לימודית  במחקרים -

 גבוהה יותר ושאיפות אקדמאיות מוגדרות וברורות יותר מאלה שלא התנדבו.

התנדבות יכולה לסייע לבני הנוער לפתח ניסיון, לצבור ידע, ליצור קשרים בעלי תועלת ולצבור  -

 ת הקריירה העתידית שלהם ולהשתלב בעולם התעסוקה.מיומנויות שיסייעו להם לפתח א

לארגונים המפעילים נוער מתנדב מהווים בני הנוער מקור מעולה לזמן, לכישרון ולאנרגיה, היכולים 

לסייע לארגונים להשיג את משימותיהם ולהגשים את מטרותיהם. גם לקהילה רווחים המשמעותיים 

ם יותר, המשתתפים בענייני הקהילה, דורשים ופעילים מהתנדבות הנוער ומהפיכתם לאזרחים מעורי

יותר בתיקון חסרים ועוולות הקיימים בכל קהילה, והמסייעים לה במילוי תפקידיה. גם העסקים 

מרוויחים כשהם מאפשרים לעובדיהם להתנדב עם בני נוער מתנדבים, כיוון שהתנדבות מפתחת את 

 ל המתנדבים/העובדים.המיומנויות, את הידע ואת יכולות המנהיגות ש

 קציר המלאלת

 למסמך המלא
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על בילוי שעות הפנאי של בני נוער חילוניים ודתיים  -עוץ לי גוץ לי . "סואן, דן / רבינוביץ, דנה

  2011, החינוך וסביבו, "בישראל

וחילוניים המחקר עליו מדווח המאמר בדק את השווה והשונה בהתייחסות של תלמידי תיכון דתיים 

תלמידי תיכון דתיים וחילוניים ביישוב עירוני במרכז  00לבילוי בשעות הפנאי. המחקר נערך בקרב 

ובדק האם יש ביניהם הבדלים בהגדרת הפנאי, במניעים הדוחפים אותם לפעילות פנאי, בתדירות 

 ה לסוגיה.העיסוק בפעילויות פנאי שונות ובהיקף השעות שמוקדש מדי יום לבילוי באמצעות המדי

מהממצאים עולה שכצפוי יש הבדלים בין הקבוצות, אבל גם כי רב המשותף. נמצא שמתוך שמונת 

אין הבדל של ממש בין דתיים  -הנאה, מרגוע, בחירה חופשית והתפתחות אישית  -מגדירי הפנאי 

החירות חשיבות הזמן החופשי, מנוחה נפשית, מפגש חברתי,  -לחילוניים. בארבעה מגדירים אחרים 

מפגש  -יש הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית ושלושה ממגדירים אלה  -לעשות כל מה שרוצים 

חשובים לחילוניים הרבה יותר מאשר לדתיים.  -חברתי, החירות לעשות כל מה שרוצים וזמן חופשי 

מימוש עצמי, השתחררות  -בארבעה מתוך שבעת המניעים הדוחפים את בני הנוער לעסוק בפנאי 

לא נמצאו הבדלים בין חברי שתי הקבוצות. לעומת זאת, בשלושה  -מלחץ, הרגשת כיף והוספת ידע 

נמצאו הבדלים מובהקים.  -הרצון לבלות עם המין השני, הרגשת אחריות ותחושת עצמאות -מניעים 

הדתיים מדגישים את חשיבות תחושת האחריות שלה הם זוכים בשעות הפנאי, ואילו החילוניים 

 ים את תחושת העצמאות, ובעיקר את הצורך לבלות עם בני המין השני.מטעימ

אין תמונה חד משמעית. בשישה מרכיבים של סוגת הבילוי  -גם בתדירות העיסוק בפעולות פנאי 

הייתה עדיפות בולטת בעיניי  -מופעי בידור, קולנוע, קניות, מסעדות, פאבים ודיסקוטקים  -העממי 

שתי הקבוצות נתנו לו עדיפות נמוכה מאד. גם  -ם. במרכיב של בילוי במועדון החילוניים על פני הדתיי

בעיסוק בספורט, במפגשי חברים, בתחביבים ובשוטטות היו הבדלים מובהקים בין הקבוצות. 

החילוניים ייחסו לפעילויות אלה חשיבות גדולה בהרבה מהדתיים. בשלושה מרכיבי פנאי הנמנים עם 

 -לא היו הבדלים בין הקבוצות. המרכיב הרביעי  -ן, קונצרט, חוגי מדע תיאטרו -תרבות גבוהה 

 היה יתרון מובהק לדתיים, כמו גם בפעילות פנאי למען הקהילה: התנדבות. -ביקורים במוזיאון 

לגבי היקף השעות שהקדישו בני הנוער להאזנה למוסיקה, לצפייה בטלוויזיה ובווידאו, לקריאת 

במחשב, נמצא שבני נוער חילוניים מקדישים שעות מרובות בהרבה עיתונים ולשימושי פנאי 

 מחבריהם הדתיים לכל הסעיפים, פרט לקריאת עיתונים.

המסקנות העולות ממחקר זה הן: לתרבות הנעורים של בני הנוער בישראל יש בסיס משותף לא קטן, 

ל חלחול התרבות אך יש גם הבדלים בין דתיים לחילוניים. הבסיס המשותף הוא פועל יוצא ש

הישראלית העכשווית הדומיננטית לשני המגזרים ואילו ההבדלים נובעים מתהליכי חיברות שונים 

 בשני המגזרים המולידים סדרי עדיפויות שונים בכל אחד מהם.

 

  



 

 2001, הד החינוך, "הערכה לשם למידה"בירנבוים, מנוחה. 

( ובקיצור assessment for learningהמאמר עוסק בעקרונות ובמאפיינים של הערכה לשם למידה )

 ל. בתהליך הערכה פורמלית מסוג הל"ל אוספים ראיות על הלמידה באמצעות מגוון “הל -

כלים ומפרשים אותן פירוש אינטגרטיבי. מפירוש זה מסיקים היכן מצוי הלומד בדרך להשגת יעדי 

 וקטים את הצעדים המתאימים ביותר עבורו כדי שיתקדם להשיגם.ההוראה, ונ

תהליך מיטבי של הל"ל כולל חמישה שלבים: הגדרת יעדים )סימון המטרה(; פיתוח כלים מתאימים 

לאיסוף ראיות על מיקומו של הלומד ביחס למטרה; איסוף הראיות; ניתוח ופירוש הראיות )אבחון 

 צעדים מתאימים לצמצום הפער ולהערכת יעילותם. הפער בין הרצוי למצוי(; ונקיטת

תנאי הכרחי להצלחתה של הערכה לשם למידה )הל"ל( הוא שיתוף התלמידים בתהליך ההערכה. 

שתהליכי ההערכה הם תהליכים חברתיים, ולכן חייב להתקיים דיאלוג בין שני הצדדים ההנחה היא 

המורה והתלמידים. בסביבה החותרת לטיפוח הכוונה עצמית בלמידה, תפקיד -המעורבים בהם 

המורה לסייע לתלמיד להפיק בעצמו את המידע ההערכתי בדבר הפער בין ביצועו לבין ביצוע המשקף 

שר לעשות זאת דרך עידוד הערכה עצמית והערכת עמיתים. כדי לאפשר ביצוע את השגת היעד. אפ

הערכות אלה כראוי, על המורה והתלמידים לשתף פעולה בחשיבה על ממדי ההערכה ואמות המידה 

שלהם ולבנות יחד את המחוונים באופן שיבהירו כיצד נראה ביצוע בנקודות ציון שונות לאורך הדרך 

תה שאמונות, ערכים ונורמות כאלה מאפיינים אותה, מעודדת תלמידים להשגת היעד. תרבות כי

לגלות אחריות ללמידתם ולהשתתף באורח פעיל בהכוונתה, ולצורך כך להתאמץ להפיק את המרב 

 ל.”מתהליכי ההל

מאפייני תרבות כיתה, כפי שצוינו לעיל, הם בבואה של תרבות ארגונית המכונה כיום בספרות החינוך 

ס ממלאת שלוש פונקציות מרכזיות עבור מורי בית ”ס(. הקמב”ספרית" )קמב-צועית בית"קהילה מק

הספר: היא מאפשרת למורים לבנות ולנהל ידע מקצועי, יוצרת שפה משותפת, חזון וסטנדרטים 

ס ”ספרי והפרקטיקות הפדגוגיות המוסכמות. הקמב-מקומיים ותומכת בשמירת האתוס הבית

  (.caringיים, והיחסים בין חבריה מאופיינים באכפתיות )מושתתת על עקרונות דמוקרט

ס והקוהרנטיות של המטרות, פרקטיקות ההוראה ”אופי העבודה השיתופית בין המורים בקמב

כמו גם הזיקות הברורות המצטיירות בין מאפייני ההל"ל לבין  -וההערכה והסטנדרטים המוסכמים 

 ל איכותיים.”לכי הלכל אלו מאפשרים ליישם מה -מאפייני הקמב"ס 

 לתקציר המלא 

 למסמך המלא
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