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אילו מענים מציעות מערכות חינוך במדינות נבחרות
לאתגר השונות בין תלמידים?
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תקציר
סקירה זו מציגה את האופן שבו מתמודדות פינלנד ,שוודיה ,בריטניה ,קנדה ,אסטוניה והולנד עם
הבדלים ופערים בין תלמידים במערכות החינוך שלהן ,פערים הנובעים משונות אישית ,סוציו-
אקונומית ,תרבותית ,אתנית ולשונית .במדינות שנבחרו לסקירה זיהו קובעי המדיניות שהפערים
החברתיים מהווים איום על חוסנה של המדינה ,וייעדו למערכת החינוך תפקיד מרכזי בצמצומם.
אסטרטגיה מרכזית בתהליך צמצום הפערים היא יצירת מערכת חינוך שוויונית איכותית ,נגישה
וזמינה לכול .כפי שעולה מהסקירה ,כל אחת מהמדינות הצליחה ,בדרכה ,לפעול לצמצום פערים
תוך שמירה על רמת לימודים גבוהה (או הובלת תהליך ניכר של שיפור בה) .אסטרטגיה מרכזית
נוספת העולה מהסקירה היא נקיטת מדיניות של אינטגרציה בין תלמידים הבאים מרקעים סוציו-
אקונומיים ,תרבותיים ,אתניים ולשוניים מגוונים.
הסקירה דנה בתפיסות ובפרשנויות למושג שונות ,מציגה עקרונות מדיניות מרכזיים בנושא של
מתן מענה לשונות בין תלמידים ואת האופן שבו המדיניות מתורגמת להתערבויות ופעילות
במערכת החינוך .מושג מרכזי העולה מסקירת המדיניות הוא חינוך כוללני ( .)inclusiveתפיסת
חינוך זו מכוונת למתן מענים למגוון הצרכים של כלל התלמידים באמצעות הגברת השיתוף בין
תרבויות וקהילות וצמצום ההדרה במערכת החינוך .תפיסה זו כוללת גם יצירת חזון משותף לכלל
התלמידים וכן עריכת שינויים בתכנים ,בגישות ובמבנים של המערכת.
בסקירה נידונות סוגיות רבות העולות מתוך הרצון להיענות לשונות בין תלמידים ,ביניהן :הגישות
והפרשנויות השונות למושגים "רב-תרבותיות" או "חברה רב-תרבותית" ,מתן בחירה חופשית
להורים ולתלמידים בבחירת בתי הספר לעומת הגבלה של בחירה כזאת ,מדיניות רווחה במערכת
החינוך (מימון הסעות ,הזנה ,ספרי לימוד) ,חלוקת משאבים והקצאה דיפרנציאלית על פי מדדי
טיפוח ,הכשרת מורים ואוטונומיה של מורים ומנהלים ,סוגיית הפיקוח על בתי הספר ,מדיניות
שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ,מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים חברתיים או רגשיים
ומקומם של ההורים בתהליך.
בסוף הסקירה מרוכזים נתונים על מערכת החינוך בישראל ,נתונים המאפשרים השוואה ,ולו
חלקית ,עם אלה העולים מסקירת המדינות השונות.
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מבוא
הסקירה בוחנת את תפיסות העולם והמדיניות המוצהרת של מדינות פינלנד ,שוודיה ,בריטניה,
קנדה ,אסטוניה והולנד בנושא מתן מענה לשונויות בין תלמידים ומרכזת מידע ממשרדי החינוך
וקובעי המדיניות בממשלות השונות .המדינות שנבחרו מתמודדות עם פערים חברתיים,
תרבותיים ,אתניים ולשוניים שנוצרו כתוצאה מהגירה גדולה או מהימצאותן של קבוצות
מיעוטים אתניים וריבוי שפות .הפערים באים לידי ביטוי גם במערכת החינוך והובילו לגיבוש
מדיניות לצמצום הפערים וליצירת רמת חינוך שיוויונית גבוהה .הבחירה במדינות אלה נעשתה
בשל הצלחתן להביא לצמצום הפערים בין קבוצות שונות של תלמידים ,למרות המבנה החברתי-
תרבותי הטרגוני שמאפיין אותן .בנוסף ,הן מהוות דוגמא למדינות בהן הישגי התלמידים הם
גבוהים במיוחד במקצועות הליבה במתמטיקה ,אוריינות ומדעים בהתבסס בעיקר על מבחני ה-
 PISAשל ה .OECD-פינלנד היא המדינה היחידה שהאוכלוסיה שלה הומוגנית באופן יחסי לשאר
המדינות למרות שהיא מתמודדת עם הגירה הולכת וגדלה .היא נבחרה לסקירה בשל מיקומה
בראש מבחני ה PISA-ומשום שמערכת החינוך הייחודית שנבנתה בפינלנד על בסיס הרפורמה
בחינוך תומכת במגוון רחב של אפשרויות וסוגי לימוד ופועלת על פי תפיסה שמקדמת שיוויון
הזדמנויות.
במסגרת הסקירה ידונו תפיסות ופרשנויות למושג שונות ,יוצגו העקרונות המרכזיים במדיניות
למתן מענה לשונות בין תלמידים ויובאו דוגמאות לאופן האופרטיבי שבו המדיניות מתורגמת
להתערבויות ופעילות במערכת החינוך.
2

פינלנד

הבחירה בפינלנד
פינלנד – נמצאת כבר עשור בראש הדירוג של מבחני  PISAכמדינה שבה הישגי התלמידים גבוהים.
על פי הסקר שנערך ב ,3100-פינלנד ממוקמת במקום הראשון במבחני האוריינות ,המתמטיקה
והמדעים עם ציון של ( 442הגבוה מהממוצע העומד על  431נקודות) .בשנת  3113הישגי התלמידים
הפינים בתחום המדעים הוערכו בציון של  444נקודות ,כלומר הרבה מעל הממוצע של הOECD-
שעמד על  410נקודות 3.פינלנד גם ממוקמת במקום הראשון בדירוג שנות הלימוד  -רוב הפינים
בגילאי  23-4צפויים ללמוד ולסיים כ 31-שנות לימוד ,נתון הגבוה מהממוצע של ה OECD-העומד
על  01שנות לימוד.
מעבר לכך ,מערכת החינוך בפינלנד תומכת במגוון רחב של אפשרויות לימוד .כך למשל ,היא
מקדמת מודל של חינוך מקצועי בבתי הספר התיכוניים וכן ניכר בה צמצום עקבי בפערים בין
קבוצות שונות של תלמידים .בהתאם לנתוני ה OECD-הפער בין בעלי ההישגים הגבוהים
2

נתונים דמוגרפיים :אוכלוסיית פינלנד היא הומוגנית באופן יחסי מבחינה אתנית ותרבותית .מתוך אוכלוסיה
המונה  4.2מיליון תושבים רק  2.5%אינם ילידי פינלנד (ממוצע מדינות ה OECD-עומד על  03.3%תושבים שאינם
ילידי המדינה) 33% 2.מהאוכלוסייה דוברת פינית 2% ,דוברת שוודית ועוד  0-3%דוברים סאמית ,שפתם של תושבי
חבל לאפלנד שבצפון המדינה .כ( 1.3%-בין  01,111ל 03,111 -נפש) מהאוכלוסיה הפינית הם בני הרומה 2.החברה
הפינית מאופיינת במידה רבה של אחידות חברתית ורמת אמון גבוהה במערכות השלטון ובממשלה .למרות שהיא
הצליחה לשמר את צביונה התרבותי הייחודי – ה שפה ,התרבות וההומוגניות החברתית ,פינלנד הושפעה לא מעט
מהמדינות הסקנדינביות השכנות ובמיוחד משוודיה.
3
הנתונים מתבססים על הOECD – Better Life Index -
http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/education/
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במקצועות המדעים ,המתמטיקה והאוריינות לבעלי ההישגים הנמוכים עומד על  23נקודות בלבד,
הנמוך בהרבה מהממוצע של  33נקודות 4.למרות שפינלנד אינה מדינה הטרוגנית מבחינה אתנית-
תרבותית ,היא מציעה מודל של צמצום הפערים החברתיים מכיוון שהיא מקדמת שילוב של
שכבות אוכלוסייה מוחלשות ,ילדים מתקשים ובעלי לקויות למידה וצרכים מיוחדים ובמיוחד
היא מצטיינת בצמצום הפערים בין בנים לבנות .בפינלנד הישגי הבנות במקצועות הנ"ל גבוהים ב-
 32נקודות ביחס להישגי הבנים .ממוצע ה OECD-עומד על  3נקודות בלבד.

5

על רקע נתונים אלה מעניין לציין ששעות ההוראה הפרונטלית של המורים בפינלנד במסגרת
הכיתה הם כ 433-שעות בלבד בשנה ,המתורגמים לכ 511-שיעורים של  44דקות ,ארבע פעמים
ביום( 6הממוצע של מדינות ה OECD-עומד על  112שעות לשנה) .השעות הנותרות מיועדות לשעות
הכנה ומפגשי צוות ההוראה ,לעבודה בקבוצות פרטניות ולמתן תמיכה לתלמידים עם קשיים
בלימודים.

7

ההוצאה פר תלמיד בפינלנד (העומדת על  4.3%מהתמ"ג) איננה מהגבוהות בעולם ,כך שהנושא
הכספי לא יכול להסביר את שיעורי הצלחתו של החינוך הפיני בעולם כפי שעולה למשל ממבחני
 .PISAהמשכורות למורים הם סביב הממוצע ביחס למדינות אחרות באירופה .בתי הספר הם
אמנם קטנים אך יש להם גם תקורה מינימלית ואפילו בבתי הספר הגדולים המנהלים נדרשים
למלא שעות הוראה והמשאבים מופנים באופן ממוקד לכיתות .יחד עם זאת ,בשל המחויבות של
פינלנד למודל החינוך הכוללני ,ההוצאות על החינוך המיוחד הם נמוכים באופן משמעותי מאשר
במדינות שמסתמכות על הקצאת משאבים לכיתות נפרדות לחינוך מיוחד .בנוסף ,מאחר ורוב בתי
הספר בפינלנד מצויים תחת השלטון המקומי ,אין בתי ספר נפרדים במחוזות ואין משרדי חינוך
או מפקחים שיושבים בין העיריות והממשלה .במילים אחרות ,פרט לעלויות של מינהל החינוך
הלאומי ,כמעט כל הכסף שמוצא על חינוך בפינלנד ממוקד בבתי הספר ובכיתות.

8

הרפורמה במערכת החינוך בפינלנד
בשנות ה '41-של המאה הקודמת רוב הפינים סיימו את לימודיהם לאחר שש שנים בלבד בבית
הספר היסודי ורק אלה שהתגוררו בעיירות ובערים הגדולות זכו להזדמנות להשתלב בבתי הספר
העל-יסודיים עד לכדי רכישת מקצוע .עם הזמן חל גידול משמעותי במספר התלמידים בבית הספר
היסודיים וגם התקצוב עבר עם הזמן להיות בניהול ובפיקוח ממשלתי ולא פרטי .הגידול במספר
התלמידים שיקף את רצונם של הפינים לספק לילדיהם הזדמנות לחינוך .מגמה זו הביאה את
הפרלמנט הפיני לגבש המלצות ליצירת מערכת חינוך שתספק מענה לדרישה ההולכת וגוברת
להזדמנויות שוות לחינוך לכלל האוכלוסיה הפינית.

 4שם
 5שם
6
OECD. (2011). Strong performers and successful reformers in education: lessons from PISA for the
United States.Retrieved from: http://www.oecd.org/pisa/46623978.pdf , p.126
 7שם
8
OECD. (2011). Strong performers and successful reformers in education: lessons from PISA for the
United States.Retrieved from: http://www.oecd.org/pisa/46623978.pdf , p.130
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הרעיון של איחוד בתי הספר למערכת ממלכתית אחת החל בתנועה החברתית בשנות ה '21-של
המאה ה 31-שקראה ליצירת שיוויון כלכלי וחברתי ,ובמהלך קרוב לשני עשורים הפינים אימצו
מאפיינים רבים של מדיניות הרווחה השוודית 9.המעבר למערכת חינוך ממלכתית מאוחדת נמשך
לאורך מספר עשורים בתהליך איטי ,אך עקבי .בתי הספר החדשים קמו מתוך חברה שדוגלת
בשיוויון זכויות ,מחוי בות עמוקה לרווחתם ובריאותם של ילדיה ותמיכה באמצעות רשת בטחון
חברתי חזקה.

10

הרפורמה במערכת החינוך הפינית החלה בתחילת שנות ה '11-של המאה הקודמת ,כאשר תכנית
ה( Peruskoulu-מערכת החינוך המקיפה החדשה) נכנסה לתוקף .התכנית איחדה את כל בתי הספר
– מקצועיים ,ממלכתיים ,עיוניים ,חינוך מיוחד – למערכת ממלכתית אחת הנמשכת לאור  3שנים
ומיועדת לכל התלמידים ,ללא קשר לרקע תרבותי-לשוני ,סוציו-אקונומי ,מקום מגורים או
תחומי עניין .משנת  0354החלוקה הקודמת לבתי-ספר באה לקיצה ובמקומה החלה לפעול
המערכת החינוכית המקיפה החדשה.
לרפורמה היו שלושה אספקטים עיקריים ומשמעותיים .הראשון נבע מהאיחוד והאינטגרציה של
התלמידים במערכת בית ספרית אחת ועיקרו היה גישה חדשה לחלוטין של הוראה ולמידה.
בנוסף ,לתכנית הלימודים נכנסו ייעוץ והכוונה מקצועית ,מה שמסביר לטענת הפינים את הירידה
בשיעור הנשירה מבתי הספר והירידה במספר התלמידים שנשארו כיתה( 11נכון להיום ,לפחות
שניים מכל חמישה תלמידים פינים זוכים להתערבות מיוחדת כלשהי במהלך לימודיהם בביה"ס
התיכון בהתאם לצרכים הספציפיים של כל אחת ואחד) 12.האספקט השלישי החשוב במערכת
החינוכית החדשה יה שמורים שעבדו עד הרפורמה במסגרות ייחודיות שונות נדרשו כעת להשתלב
במערכת בית ספרית שמשלבת ילדים עם יכולות שונות וכך מספר בתי הספר המיוחדים הלך
והצטמצם ומספר התלמידים המשולבים הכפיל את עצמו.

13

כיום ,החינוך הממלכתי בפינלנד מתחיל במסגרת הקדם יסודית של שנה אחת בגן וממשיך בחינוך
היסודי במסגרת של חינוך חובה כולל לכול התלמידים החל מגיל  1ועד גיל  .02החינוך העל-יסודי
כולל חינוך כללי ומקצועי שהמשכו במערכת החינוך הגבוה המורכבת מאוניברסיטאות ומוסדות
גבוהים לחינוך טכנולוגי .המועצות המקומיות אחראיות על התחום האדמיניסטרטיבי ,בעוד
שלבתי הספר ולמורים עצמם יש אוטונומיה רבה בכל הקשור לבנייה ופיתוח של תכניות הלימוד.
ממשלת פינלנד תומכת בחינוך הציבורי שבו הרישום נעשה בהתאם לאזורי המגורים ולא
מת אפשרת בחירה חופשית בבתי ספר ,אלא רק משלב הכניסה לבתי הספר המקצועיים העל-
יסודיים .הבחירה בין המשך לימודים עיוני או מקצועי נעשית בידי התלמיד בהתאם לשאיפותיו
והישגיו .הקבלה לבית הספר העיוני נעשית על סמך תעודת סיום בית הספר היסודי בעוד הקבלה
9

פינלנד ממוקמת בעשירון הגבוה בכל הקשור למדד של חיברות וקשרים חברתיים בתדירות גבוהה ,על פי מדדי ה
 Well-being indicatorsשל ה ,OECD-ראה http://www.oecd.org/std/47917288.pdf
10
OECD. (2011). Strong performers and successful reformers in education: lessons from PISA for the
United States. http://www.oecd.org/pisa/46623978.pdf , P. 123
11
Sahlberg, P. (2012). A Model Lesson – Finland Shows Us What Equal Opportunity Looks Like.
American Educator. P. 22
OECD. (2011). Strong performers and successful reformers in education: lessons from PISA for the 12
United States. http://www.oecd.org/pisa/46623978.pdf P. 121
Sahlberg. P. (2012). A model lesson, p. 24. 13
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לבית הספר המקצועי מחייבת לעיתים מבחן כניסה הבוחן את כישוריו ונטייתו בתחום המקצועי
הספציפי .בתי הספר העיוניים כמו גם המקצועיים מספקים לתלמיד אפשרות להיבחן בבחינות
הבגרות בתום לימודיו ותעודות הסיום של  2שנות לימוד בשני המסלולים מאפשרות לתלמיד
לגשת ללימודים גבוהים באוניברסיטאות ובמוסדות הטכנולוגיים .בתי הספר המקצועיים
מספקים גם הכשרה בסיסית למקצוע הנלמד.

14

http://www.oph.fi/english/education/overview_of_the_education_system

חינוך שוויוני לכל ותפיסת השונות בין תלמידים
על פי החוקה הפינית ,הזכות לחינוך היא זכות בסיסיות וכלל תושבי המדינה (גם אלה שאינם
אזרחים) זכאים לה .משרד החינוך מתחייב גם לכך שלכל תלמיד תהיה אפשרות לקבל חינוך
שמותאם ליכולות ולצרכים המיוחדים שלו ,ללא קשר למצבו הכלכלי ,גילו ,מקום מגוריו או שפת
אמו 15.שוויון ההזדמנויות בחינוך ממוקם בראש סדרי העדיפויות של מדיניות החינוך .עם זאת,
המטרה ביצירת שוויון בחינוך איננה שוויון בהישגים אלא מתן הזדמנות שווה ורמת ציפיות שווה
מכל תלמיד .לצורך כך המשרד מקיים חינוך טרום-יסודי ,יסודי ועל-יסודי חינם ,מספק שירותים
סוציאליים וארוחות בביה"ס לכל התלמידים בכל הגילאים ללא תשלום נוסף .ספרי הלימוד
מסופקים בחינם לתלמידי בית הספר היסודי והסעות לבית הספר וחזרה ממומנות על ידי בתי
הספר במידת הצורך.

16

14

The Finnish National Board of Education, Vocational Upper Secondary Education and Training,
retrieved from:
http://www.oph.fi/english/education/vocational_upper_secondary_education_and_training
The Finnish National Board of Education, Fundamental Principles, Retrieved from: 15
http://www.oph.fi/english/education/overview_of_the_education_system
16
Education in Finland, The Finnish Board of Education, p.6, Retrieved from
http://www.oph.fi/download/124278_education_in_finland.pdf
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המימון לבתי הספר מועבר מתקציב ממשלתי של משרד האוצר לשלטון המקומי בהתאם למספר
התלמידים בין גילאי  2עד  04תושבי העיר או המועצה .מספר אלמנטים משפיעים על גודל
התקציב המועבר :איזורים מדוללי אוכלוסיה ,אוכלוסיה דוברת מספר רב של שפות ,מועצות
באזורי האיים ואזורים דוברי שוודית ומספר התלמידים דוברי שפות זרות המתגוררים באזור
השיפוט של המועצה .אספקטים אלה מהווים בסיס לתקצוב גבוה יותר המועבר מן הממשלה
לשלטון המקומי .גם למשרד החינוך והתרבות ישנו תקצוב דיפרנציאלי מסוים הניתן לבתי ספר
בהם יש צורך בחומרי לימוד מיוחדים להוראת ילדי מהגרים וכן ניתן מימון מיוחד לתלמידים
בעלי צרכים מיוחדים.

17

בשנת  3112משרד החינוך הפיני יזם את תכנית המוכנות לחינוך למניעת הדרה חברתית ונשירה,
שמטרתה לסייע לתלמידים שסיימו את מערכת החינוך הבסיסית אך המשך לימודיהם לא היה
ברור או שהם היו בסיכון לנשירה מביה"ס בתחילת לימודיהם במסלול המקצועי .תכנית המוכנות
לחינוך מכילה הנחיות והוראות ברורות להכוונה והדרכה של אותם תלמידים .לאור הצלחת
התכנית הוחלט למסד אותה בחקיקה במסגרת משרד החינוך החל מינואר .3101

18

התכנית

הביאה לעדכון ושינוי של תכנית הלימודים הבסיסית גם בכל הקשור לשילוב ילדי המהגרים
במערכת החינוך ול חינוך משקם לילדים בעלי מוגבלויות וזאת על מנת להבטיח הזדמנויות טובות
יותר להשתלבות בחינוך ובחברה .כיום ,משרד החינוך מגבש תכנית פעולה שמטרתה לקדם שוויון
זכויות בחינוך שבאמצעותו ניתן יהיה להגדיל את סיכוייו של כל תלמיד ללמוד ולפתח חשיבה
ויצירתיות ,ידע וכישורים אינדיבידואליים ,למנוע הפרדה ולצמצם פערים על בסיס מגדרי .במהלך
 3102אמורה הממשלה הפינית לאמץ את תכנית הפעולה החדשה לשוויון הזדמנויות בחינוך.

19

הכשרת המורים
מערכת החינוך מגייסת מורים ברמה אקדמית גבוהה במיוחד .את מקצוע ההוראה רוכשים
המורים באוניברסיטאות (ולא במכללות מיוחדות) .לתחום ההוראה מתקבלים בוגרי
אוניברסיטאות מצטיינים .כל המורים הם בעלי תואר שני ,ותחום ההוראה נחשב למבוקש
במיוחד וממוקם במקום השלישי ברמת הביקוש אחרי רפואה ומשפטים.
עד לרפורמה בלימודי ההוראה שהחלה בשנת  ,0313סטודנטים שסיימו את לימודי התיכון יכלו
להשתלב בלימודי הוראה במסגרת הסמינר למורים .בסמינר הם היו מקבלים הכשרה בעיקר
מעשית של שנתיים-שלוש ואז היו משתלבים בבתי הספר .הרעיון היה שכל עוד לסטודנט בסיס
מספק בתחום ידע מסוים הוא יכול לקבל הכשרה מספקת בנושא הפדגוגי ולהפוך למורה מן
17

Early Childhood and School Education Funding, in Eurypedia – Europe Encyclopedia for National
Education Systems, Retrieved from:
_https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Finland:Early_Childhood_and_School
Education_Funding
Promoting Equity and Social Cohesion and Active Citizenship, in Eurypedia – Europe Encyclopedia 18
for national Education Systems. Retrieved from:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Finland:Promoting_Equity,_Social_Coh
esion_and_Active_Citizenship
 19שם
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המניין .כל זה השתנה עם המעבר של הכשרת המורים מהסמינרים לאוניברסיטאות ועם ההחלטה
שהתקבלה שעל כל מורה ,גם ביסודי ,לרכוש תואר שני לפני שהוא מקבל את ההסמכה ללמד.
בתחילה ליוו את השינוי הזה חששות מפני ירידה במעמדו של המורה ,אלא שעם הזמן הפכו
התוכניות להכשרת מורים לסלקטיביות יותר ובמקביל למבוקשות במיוחד.
הכשרת המורים לחינוך ביסודי ובעל יסודי שונות במידה מסוימת ,אך לא לחלוטין .בלימודים
להוראה בבית הספר היסודי הסטודנטים משתלבים במסלול לימודי החינוך כתחום ההתמחות
שלהם ואת המקצוע שבו הם בוחרים להתמקד הם לומדים במסגרת נפרדת .כך למשל מורים
שרוצים להתמקצע במתמטיקה לומדים במסגרת לימודי התואר הראשון במתמטיקה במקביל
ללימודי ההוראה .בהוראת התיכון המקצוע העיקרי הוא תחום ההתמחות והמשני הוא מקצוע
ההוראה והפדגוגיה.
מספר גורמים מייחדים את לימודי ההוראה בפינלנד :הדרישה לערוך מחקר כחלק
מהקריטריונים לקבלת התואר השני ,דגש חזק על פיתוח ידע והבנה פדגוגיים ,הכשרה איכותית
בכל הקשור לאבחון תלמידים עם קשיים לימודיים והדרכים בהם ניתן להתאים ולגוון את
ההוראה לצרכים הלימודיים ולסגנונות הלימודיים של כל תלמיד ,הכשרה קלינית שמשמעותה
פיתוח כישורים להתמודדות עם קשיים בהוראה במסגרת של עבודת צוות וכן באמצעות מנטור
המלווה את המורה המתחיל ,עוקב ומפקח אחר השתלבותו במקצוע ההוראה ומספק לו משובים
20

להמשך עבודתו.
ההחלטה להעביר את מיקום ואופן הכשרת המורים מהסמינרים לאוניברסיטאות נבעה במידה
רבה כתגובה לאתגרים שעלו עם הקמת בית הספר הכוללני-המקיף והצורך לספק מענה למגוון
רחב של תלמידים מרקע שונה במסגרת החדשה .חלק מהאתגר היה לצייד את המורים בכישורים
לאבחן קשיים לימודיים ולספק התערבויות מתאימות בזמן ,והחלק העיקרי היה להכשיר את
המורים להתאים את ההוראה למגוון סגנונות ורמות הלמידה באופן שיאפשר שילוב תלמידים
בכיתות הטרוגניות.

21

איתור מוקדם לתלמידים בעלי קשיים
בהתאם למדיניות המועצה הלאומית לחינוך כבר במסגרות הגיל הרך מאותרים ילדים שזקוקים
לסיוע מיוחד ברמת ההתפתחות הפיזית ,הקוגניטיבית ,הרגשית ,או החברתית .הצורך בתמיכה
יכול לעלות גם במצבים שבהם הילד נמצא בסיכון מבחינה בריאותית או התפתחותית ולא מקבל
לכך מענה מספק .איתור הילדים נעשה בשילוב הצוות המטפל והוריו של הילד ולעיתים בסיוע של
צוות מקצועי .בהערכת מצבו של הילד נעשה ניסיון לבחון את ההזדמנויות של הילד לפעול
במסגרות שונות ובסביבות לימודיות שונות ,כמו כן מודגשת החשיבות שבבניית תמונה כוללת של
הילד ,החוזקות שלו ,כישורי היצירתיות ,תחומי העניין שלו ושאיפותיו ).(aspirations

22

במסגרת תכנית הלימודים הארצית לחינוך בגיל הרך שנבנתה על ידי משרד החינוך בשיתוף עם
משרד הבריאות והרווחה הוגדרו העקרונות למתן תמיכה לילדים אלה .העיקרון הראשון הוא
20

שם ,עמ' .034
21
שם ,עמ' .021
22
National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and Care in Finland,
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/267671cb-0ec0-4039-b97b-7ac6ce6b9c10, p.31
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שהילד יקבל את התמיכה לה הוא זקוק במסגרת החינוך הרגילה (ככל הניתן) כך שהוא ירגיש
שייכות וחלק מקבוצת הילדים ויקבל חיזוק לאינטראקציה שלו עם ילדים אחרים .חשוב שהסיוע
לילד יינתן מוקדם ככל האפשר ובשיתוף פעולה מלא בין הצוות לבין ההורים .בכדי להעניק לו
תמיכה מירבית ,הסביבות הקוגניטיבית ,הפיזית והנפשית יותאמו לצרכים של הילד .פעילויות
חינוכיות יומיומיות עוברות אדפטציה כך שהילד יתרגל כישורים בסיסיים באופן שיחזק את
הדימוי ובטחונו העצמי .לכל ילד מורכבת תכנית אישית שכוללת הערכה של הצורך שלו בתמיכה
ומתארת את התאמת הפעילויות והסביבה החינוכית להתפתחות הספציפית וצרכיו של הילד.
ישנה חשיבות מרכזית לכך שהמערכת תפעל בשיתוף פעולה מלא בין הצוות המטפל ,הקהילה,
הצוות המקצועי וההורים כד לתת מענה אולטימטיבי לילד ולאפשר לו להשתלב במערכת
החינוכית בהמשך.

23

בתי הספר מספקים שירותי רווחה שתפקידם לחזק ולקדם למידה טובה ,בריאות נפשית
ופסיכולוגית טובה כמו גם רווחה חברתית של התלמידים .תכנית הלימודים צריכה לכלול את
המטרות והעקרונות של השירותים לרווחת התלמיד .המשמעות היא שתכנית הלימודים נבנית
בשיתוף פעולה מלא עם צוות רב-תחומי שכולל את כל אנשי המקצוע ,אנשי החינוך ,ההורים
נציגים מהקהילה ובעלי עניין אחרים שיש להם תפקיד ברווחת התלמיד .לשיתוף הפעולה
ולאינטרקציה בין כל הגורמים בקהילת בית הספר יש משקל מרכזי בדאגה לרווחת הילד ובטחונו
ובמניעת בעיות שונות כגון :איתור העדרויות ,תוקפנות ,אלימות והטרדה ,בעיות הקשורות
בבריאות נפשית ,התעללות והתמכרויות שונות ,כמו גם במקרים של תאונות ,אסונות ומוות.

24

במהלך לימודיהם בבית הספר התלמידים זכאים לקבל שירותי ייעוץ והדרכה שמטרתם לסייע
להם בלימודיהם ובמהלך שלבי מעבר בתקופת הלימודים .תפקידם של המורים ,בשיתוף פעולה
עם צוותי הייעוץ ,להדריך את התלמידים ולאפשר להם לפתח את כישורי הלמידה ויכולות
הלמידה שלהם ולמנוע בעיות או הפרעות בלמידה .כמו כן על המורים לעודד את התלמיד
להשתתף בתהליכי הלמידה ,ולתמוך בהתפתחותו התקינה .שירותי ההדרכה והייעוץ באים
25

במיוחד לתת מענה לתלמידים שמתקשים בלמידה ונמצאים בסכנת נשירה מבית הספר.
מייד כאשר מאותרות בעיות לימודיות כלשהן אצל התלמיד במסגרת בית הספר ,ההנחיה היא
להפנות להוראה מתקנת כדי שלא יצטברו פערים בלימודיו .המטרה היא לאפשר לתלמיד
להשתתף במסגרות פרטניות של הדרכה וייעוץ עוד לפני שהוא מסווג כחלש בקבוצה או במקצוע
מסוים .ההוראה המתקנת ניתנת על יד צוות ההוראה בבית הספר ונעשית בתיאום עם הוריו של
התלמיד .משרד החינוך מדגיש את החשיבות לספק מסגרת להוראה המתקנת לעיתים קרובות

 23שם ,עמ' .23
The Finnish National Board of Education, Social Welfare Services, Retrieved from: 24
http://www.oph.fi/english/education/educational_support_and_student_wellbeing/social_welfare_servi
ces
25
The Finnish National Board of Education, Guidance and Counseling, Retrieved from:
http://www.oph.fi/english/education/educational_support_and_student_wellbeing/guidance_and_couns
elling
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ובאופן הרחב ביותר שמתאפשר בהתאם להישגיו האקדמיים של התלמיד .ההדרכה ניתנת
במסגרת השיעורים עצמם או מחוצה להם.

26

בנוסף לאיתור תלמידים הנמצאים בסכנת נשירה מבית הספר ,תשומת לב מיוחדת ניתנת לילדים
שיש להם מוטיבציה נמוכה ללמידה ולכאלה שמגלים חוסר מוטיבציה ועניין להתקדם
בלימודיהם .לרוב מדובר בתלמידים שבאים ממשפחות מרקע סוציו-אקונומי נמוך או בילדי
מהגרים שסובלים מקשיי הסתגלות לחברה הפינית בשל חוסר הבנת השפה או בשל הבדלים
תרבותיים ואחרים .האמצעי שנמצא כיעיל ביותר במניעת דחיקה לשולי החברה הוא מתן גמישות
במסגרת החינוך היסודי.
תלמידים בגילאי  02-04שלא השתלבו במסגרת הרגילה בשנים האחרונות של מערכת החינוך
הבסיסית (כיתות ז'-ט') משובצים לקבוצות לימוד קטנות של כ 01-תלמידים שלומדים יחד
במהלך שנתיים .הצוות שעובד עם קבוצת תלמידים זו כולל את המנהל/ת ,מורה ומורה לחינוך
מיוחד ועובד סוציאלי אשר מתווים גם את תכנית הלימודים .מטרתה של קבוצת הלמידה היא
לחזק את המוטיבציה של התלמידים ללמידה ולשפר את הבטחון שלהם בפיתוח כישורי החיים.

27

קידום ופיתוח כישורים ויכולות ,סגנונות למידה ותחומי עניין שונים
למעמד המורה בפינלנד ישנה השפעה מהותית על הסביבה הלימודית של התלמידים .המורים
בפינלנד נחשבים למוכשרים שבבוגרי האוניברסיטה והם נבחרים בקפידה וזוכים לכבוד והערכה
בקרב ההורים ,החברה הפינית ומערכת החינוך שנותנים בהם אמון .במקביל מוטלת עליהם
האחריות לנהל את הכיתה ולהפעיל שיקול דעת מקצועי באופן שייתן מענה לכלל התלמידים
בכיתה ויאפשר להם להצליח בלימודיהם ולהגיע למיצוי של כישוריהם 28.תכנית הלימודים
הארצית מהווה שלד שבמסגרתו המחנכים והמורים מקבלים מרחב ואוטונומיה רבים לפרש
ולבנות את תכנית הלימודים הספציפית המתאימה לכיתה שלהם ואת השיעורים הנלמדים.
המורים רשאים לבחור את ספרי הלימוד ואמצעי עזר אחרים וביכולתם לעצב את סביבת הלמידה
בכיתה שלהם באופן עשיר שמותאם לצרכי הילדים ,לתחומי העניין ולסגנונות הלמידה שלהם.
מכיוון שבניית תכנית הלימודים דורשת זמן ,בחלק מבתי הספר תהליך פיתוח תכנית הלימודים
נעשה בשיתוף פעולה בצוותי עבודה של מספר מורים בעוד שבבתי הספר הקטנים האחריות נופלת
ברובה על כל מורה בנפרד.

29

בכל הקשור להערכת התלמיד ,תכנית הלימודים הארצית משנת  3114מגדירה מספר קריטריונים
להערכה ,יחד עם זאת למורים עצמם יש אחריות עקרונית לבניית מערכות להערכה מעצבת של
26

The Finnish National Board of Education, Remedial Instruction, Retrieved from:
http://www.oph.fi/english/education/educational_support_and_student_wellbeing/remedial_instruction
27
Support Measures for Learners in Early Childhood and School Education, in Eurypedia, European
Encyclopedia on National Education Systems, Retrieved from:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Finland:Support_Measures_for_Learners
_in_Early_Childhood_and_School_Education
28
הנתונים מתבססים על הOECD – Better Life Index -
http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/education/
29
OECD(2011) Finland – Slow and Steady Reform for Consistently High Results, p. 126, Retrieved
from: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46581035.pdf
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התקדמות התלמידים .הם בוחרים את אופן ההערכה של תלמידיהם ובמקביל הם מכשירים את
הילדים כיצד להעריך את תהליכי הלמידה שלהם עצמם (עוד על תהליכי ההערכה בהמשך).

30

ההתמקדות בסיוע לתלמידים לקחת אחריות על לימודיהם משקפת את הערך המרכזי בתכנית
הלימודים הלאומית של בתי הספר המקיפים ,כפי שמתואר להלן" :הסביבה הלימודית חייבת
לתמוך בלמידה ובצמיחה של התלמידים .היא חייבת להיות בטוחה מבחינה פיזית ,פסיכולוגית,
וחברתית ולתמוך בבריאות התלמיד .המטרה היא להעלות את הסקרנות והמוטיבציה של
התלמידים ללמוד ,לקדם את המעורבות ,ההכוונה-העצמית והיצירתיות שלהם באמצעות
חשיפתם לשאלות ואתגרים מעניינים .על הסביבה הלימודית להדריך את התלמידים בהצבת
מטרות משלהם ובהערכת הפעולות שהם עושים כדי להשיגן .התלמידים חייבים לקבל הזדמנויות
ליצור ולפתח את הסביבה הלימודית שלהם".

31

תכנית הלימודים הארצית מדגישה אם כן את

התפקיד הפעיל של התלמיד כמי שבונה בעצמו את בסיס הלמידה שלו .תפקיד המורה הוא לכוון
את הלמידה ולתכנן את סביבות הלמידה .בנוסף לתפקידו של המורה לטפח את המוכנות ללמידה,
לפתח יכולות קוגניטיבות וכישורי למידה וצבירה של ידע חדש ,תכנית הלימודים הארצית
מדגישה שההוראה צריכה לקחת בחשבון את האינדיבידואליות של כל תלמיד ותלמיד ואת
תרומתה של האינטראקציה החברתית ללמידה.

32

במסגרת בית הספר המקיף בפינלנד ההוראה בכיתות א-ו מועברת בעיקר על ידי מורה/מחנך אחד
בעוד שבכיתות ז-ט ההוראה מתחלקת בין המורים בהתאם למקצועות השונים ,אם כי ייתכנו
מקרים מסוימים שמורה אחד יהיה אחראי להוראה גם בכיתות אלה .החוק בפינלנד אינו מגדיר
במפורש את מספר התלמידים בכיתה והיחס של מורה-תלמיד למעט בכיתות החינוך המיוחד.
משרד החינוך והתרבות מספק המלצה בלבד (במסגרת קריטריוני האיכות של תכנית הלימודים
הארצית) לכך שמספר התלמידים בכיתות א-ו לא יעלה על  31תלמידים .בשנת  3101מספר
התלמידים הממוצע בכיתות בית הספר היסודי עמד על  31תלמידים ובכיתות ז-ח ממוצע
התלמידים בכיתה היה  .01הכיתות בנויות בדרך כלל בהתאם לגיל למרות שבמספר בתי ספר,
33

במיוחד הקטנים שבהם ,הלמידה מתבצעת לעיתים בקבוצות משולבות רב-גילאיות.
כדי לקדם כישורים ויכולות אישיים ולטפח סגנונות למידה ותחומי עניין שונים ,בתי הספר
הפיניים מעודדים למידה אישית וקבוצתית .הכיתות מסודרות על פי רוב במרכזי למידה
והתלמידים צריכים ללמוד לעבוד בשיתוף פעולה במסגרת צוות על פרויקטים שהם בדרך כלל רב-
תחומיים וקשורים במקצועות למידה שונים .עם סיום לימודיהם בבית הספר היסודי אמורים
התלמידים להיות מסוגלים לתכנן ולקחת אחריות על הלמידה שלהם .בתי הספר העל יסודיים
ובהם גם בתי הספר המקצועיים בנויים בעיקר על תכנית לימודים אישית .כל תלמיד מתקדם
30

OECD(2011) Finland – Slow and Steady Reform for Consistently High Results, p. 123, Retrieved
from: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46581035.pdf
31
National Core Curriculum for Basic Education 2004, Retrieved from:
http://www.oph.fi/english/sources_of_information/core_curricula_and_qualification_requirements/basi
c_education
32
Finnish National Board of Education, The School, Retrieved from:
http://www.oph.fi/english/education/basic_education/school
Finnish National Board of Education, The School, Retrieved from: 33
http://www.oph.fi/english/education/basic_education/school
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בקצב שלו בהתאם למבנה המודולרי ובונה את תכנית הלמידה שלו שמורכבת מקורסים שונים
במקצועות שונים על פי הבחירות וההעדפות האישיות שלו.

34

המורה יכול לבחור בשיטת ההוראה המתאימה לו בכדי ליישם את מטרות תכנית הלימודים
הארצית .תכנית הלימודים מספקת מספר הוראות כיצד ניתן לבחור במתודה המתאימה לכל
אחד .בנוסף להוראה הפרונטלית המקובלת ,ישנן שיטות רבות המתמקדות יותר בתלמיד עצמו:
כך למשל ,המורה יכול לעורר דיון בנושא מסוים והתלמידים יכולים לבצע משימות חקר כדי
ללמוד על נושאים שונים באופן עצמאי ,בצוותי למידה או בקבוצה .בחלק מהתחומים התלמידים
מכינים פרזנטציות ,משחקים או מדגימים בנפרד או בקבוצה על בסיס החקר שהם ביצעו 35.חלק
מהמורים מתבססים על שיטות הוראה מהחינוך המונטסורי או משיטת החינוך של סלסטין
פריינט.

36

באשר לשיעורי הבית ,המועצה הלאומית לחינוך אינה מספקת המלצה ספציפית לגבי כמות
שיעורי הבית ,אם בכלל .יחד עם זאת תכנית הלימודים הארצית משנת  )543/0335( 3114מציינת
שלאחר יום הלימודים ,הנסיעה הלוך וחזור מבית הספר ועשיית שיעורי הבית לתלמיד צריך
שיהיה מספיק זמן למנוחה ,תחביבים ופנאי .הפועל היוצא מהמלצה זו היא שברוב בתי הספר
בפינלנד מידת שיעורי הבית הניתנים ,אם בכלל ,היא מינימלית.

37

תלמידים מחוננים – העשרה במסגרת בית הספר
חוק החינוך היסודי משנת  38)0335/235( 0335מכיר בשוני אינדיבידואלי ומאפשר לבתי הספר
"לארגן את הלמידה בהתאם לגיל וליכולות של כל תלמיד" .במידת הצורך ניתן לאפשר לילד
שמפגין יכולות למידה מעל לגילו להתחיל את לימודיו בבית הספר היסודי שנה מוקדם יותר ,כמו
כן התלמידים יכולים ללמוד נושאים השונים מאלה המוגדרים במסגרת תכנית הלימודים
הארצית 39.החוק אינו מציין באופן מיוחד את התלמידים המחוננים ואינו משייך אותם לקבוצה
או לתת-קבוצה של התלמידים השייכים לחינוך המיוחד .המורים בפינלנד אינם מקבלים הכשרה
מיוחדת בתחום החינוך למחוננים אלא אם זה תחום עניין אישי שלהם ,יחד עם זאת ,כפי שמצופה
מהמורים להתאים את סביבת הלימודים לתלמידים מתקשים ,הם אמורים לשלב בתכנית
הלימודים תכניות להעשרה וגיוון החומר הנלמד כך שיהווה אתגר לתלמידים מתקדמים.

34

OECD(2011) Finland – Slow and Steady Reform for Consistently High Results, p. 123, Retrieved
from: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46581035.pdf
35
שם
Celestin Freint – Wikipedia, retrieved from: 36
http://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lestin_Freinet
37
Basic Education Act (628/1998), Ch. 6. Section 24, p. 11, Retrieved from:
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1998/en19980628.pdf
38
Basic Education Act (628/1998), Ch. 4. Section 18, p. 9, Retrieved from:
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1998/en19980628.pdf
39
ראה National Core Curriculum for Basic Education Act 2004, Retrieved from:
http://www.oph.fi/download/47671_core_curricula_basic_education_1.pdf
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שילוב ילדי מהגרים ,מיעוטים אתניים ,ובני הרומה
למרות שהחברה הפינית נחשבת להומוגנית ,בשנים האחרונות ישנה הגירה גדולה בעיקר ממדינות
אירופה (ברית המועצות לשעבר) ומדינות ערב ,וכיום ישנם בתי ספר רבים בעיקר בהלסינקי
שקרוב למחצית מתלמידיהם הם מהגרים .מטרת החינוך לילדי המהגרים היא לספק להם
הזדמנויות שוות לאלה של האזרחים הפינים כמו גם כלים להשתלבות מהירה בחברה הפינית תוך
תמיכה בזהות התרבותית ובשפת האם שלהם .בהתאם לחוקה הפינית ,בפינלנד יש שתי שפות
רשמיות :פינית ושוודית .השפה הדומיננטית היא הפינית ,אך לפחות  2%מהתלמידים בפינלנד
לומדים בבתי ספר שבהם שפת ההוראה היא שוודית ובמספר בתי ספר באזור לפלנד שפת
ההוראה היא סאמי .כמו כן ישנם מספר מוסדות לימוד ובהם אוניברסיטאות שהם דו-לשוניים.
לדוברי הסאמי וכן לבני הרומה כמו גם לקבוצות מיעוטים אחרות ולדוברי שפת הסימנים יש
הזכות לקבל שירותים ממשלתיים בשפתם.
מטרותיו העיקריות של החינוך למהגרים בפינלנד הוא שילובם במערכת החינוך ובחברה הפינית
תוך הכרה ומתן תמיכה בזהות התרבותית של כל אחד ואחת והענקת חינוך דו-לשוני מיטבי ,כך
שבנוסף לידיעת השפה הפינית (או השוודית) תהיה להם גם שליטה טובה בשפת האם שלהם.

40

לילדי המהגרים יש גישה שווה לכל השירותים הניתנים בחינם בבתי הספר השונים .כבר במסגרות
הקדם יסודיות זוכים הילדים בהזדמנות ללמידה בסביבה רב-תרבותית כשההוראה מתקיימת
בשפה המקומית (הפינית או השוודית) ובשפת האם .במספר מבתי הספר היסודיים יכולים
הילדים ללמוד חלק מתכנית הלימוד בשפת האם או לקבל שיעורים נפרדים ללימוד שפת אמם.
בנוסף ,זכאים הילדים להשתלב בקבוצות למידה עם ילדים נוספים בני דתם ולקבל שיעורי דת
בהתאם.

41

ילדי המהגרים זכאים גם הם לקבל הוראה מתקנת במסגרת החוק לחינוך יסודי .משרד החינוך
מקצה לכך תקציב מיוחד .אותם ילדים שנמצאים בפינלנד בתקופה של פחות מ 4-שנים רשאים
לקבל את ההוראה המתקנת בשפת אמם במקצועות שונים .כל תלמיד יכול להשתלב בקבוצת
למידה שנפגשת פעמיים בשבוע ומונה לפחות ארבעה תלמידים מקבוצות גיל שונות ואף מאזורים
שונים .הרקע של התלמיד ושליטתו בשפה הפינית או השוודית נלקחים בחשבון בהערכת
התקדמותו במקצועות השונים ובמקרים רבים הערכת התלמידים המהגרים נעשית בעל פה
לאורך כל תקופת לימודיהם בבית הספר היסודי ,למעט במבחן המסכם.

42

שיטת הערכה ייחודית
בפינלנד ככל ששויוון ההזדמנויות גבוה יותר כך בית הספר נחשב מצליח יותר .בית ספר ייחשב
לבעל הישגים גבוהים אם כלל התלמידים בו יגיעו לביצועים גבוהים ביחס למה שהיה מצופה
מהם בהתחשב ברקע התרבותי-חברתי-כלכלי שלהם .לחלופין ,בפינלנד היעדר שוויון במערכת
Finnish and National Board of Education, Language and Cultural Minorities, Retrieved from 40
http://www.oph.fi/english/education/language_and_cultural_minorities
Finnish National Board of Education, Education for Immigrants 41
http://www.oph.fi/english/education/language_and_cultural_minorities/education_for_immigrants
42
Eurypedia, European Encyclopedia on National Education Systems, Retrieved from:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Finland:Support_Mea sures_for_Learners
_in_Early_Childhood_and_School_Education
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החינוך פירושו כשלון של בית הספר להביא לידי ביטוי את הפוטנציאל היצירתי והקוגניטיבי של
43

תלמידיו.
בניגוד למדינות רבות בהן הערכת התלמידים ,המורים ובתי הספר עצמם מתבססת על מבחנים
סטנדרטיים מתוקננים כדוגמת מבחני המיצ"ב ,במערכת החינוך בפינלנד לא מתקיימים מבחנים
ארציים חיצוניים ובתי הספר הם האחראים על הערכת תלמידיהם .ההערכה מתבצעת על ידי
מחנך הכיתה או המורה המקצועי ובמידה וישנם מספר מורים בכיתה היא נערכת בשיתוף פעולה
בין חברי הצוות.

44

בתכנית הלימודים הארצית ישנה הפרדה ברורה בין הערכת התלמיד במהלך שנת הלימודים לבין
45

ההערכה הניתנת לו בסוף שנת הלימודים .לכל אחד מתהליכי הערכה אלה יש תפקיד שונה.
במהלך שנת הלימודים ,תפקיד ההערכה הוא להנחות את התלמיד ,לספק לו עידוד ולסייע לו
בתהליך הלמידה .בהתאם לחוק החינוך היסודי ( )235/0335מטרתה של הערכת התלמיד בנוסף
לעידוד הלמידה היא לאפשר לו לפתח יכולות להערכה עצמית .כלומר ,שהתלמיד יקבל תמיכה
לפיתוח חשיבה וידע עצמאי וכישורי למידה והוא יפתח מודעות להתקדמותו האישית ולתהליך
הלמידה שלו 46.ההערכה הכללית מתייחסת להתנהגות ,לכישורי עבודה ולהתקדמות של התלמיד
ביחס לתכנית הלימודים והיא נמדדת באופנים שונים באמצעות תיקי עבודות ,הערכה מילולית
ולאו דוקא בציונים מספריים .ישנה חשיבות מרכזית למשוב החיובי והרציף שניתן מהמורה
לתלמיד לאורך כל השנה מכיוון שהוא מסייע לתלמיד להבין מה החומר הנלמד וכן מדריך אותו
לחשיבת על (מטא-קוגניטיבית) להבנת החשיבה והפעולה שלו.
בסוף כל שנה מקבלים התלמידים תעודות .בנוסף ,ישנה אפשרות לתת תעודה גם במהלך השנה
אך זוהי רק דרך אחת למתן משוב .בכיתות הנמוכות של בית הספר היסודי עד כיתה ז' ,ישנה
אפשרות לתת את ההערכה באופן מילולי או מספרי או בשילוב של השניים .ההערכה המספרית
מתבססת על סקאלה של  4-01כאשר ציון  4הוא נכשל 4 ,נחשב למספיק 2 ,להולם 1 ,למשביע
רצון 5 ,לטוב 3 ,לטוב מאד וציון  01מעיד על כישורים וידע מצוינים .להערכה זו יש תפקיד עיקרי
עם סיום הלימודים בבית הספר המקיף שכן היא מאפשרת לבחון את התאמתו של התלמיד
למסגרת בית הספר העל יסודי שייבחר ולכן עליה להיות זהה לכלל בתי הספר ,תואמת מבחינה
47

ארצית ולהתייחס לכל התלמידים במידה שווה.
עליית כיתה מתבססת בדרך כלל על תעודת הסיום של השנה כאשר תלמיד יכול לעלות כיתה גם
עם כל הציונים שלו הם מספקים בלבד ( )4וזאת בהסתמך על החלטת המנהל/ת והמורה .כמו כן,
תלמיד יוכל לעלות כיתה גם עם ציוני נכשל אם ההערכה היא שיצליח לתפקד במידה מספקת
43

Sahlberg. P. (2012). Quality and Equity in Finnish Schools, Retrieved from:
http://www.aasa.org/content.aspx?id=24592
44
Finnish National Board of Education, retrieved from:
http://www.oph.fi/english/education/basic_education/pupil_assesment
45
Eurypedia – European Encyclopeida on National Education Systems, Finland – Assessment in Single
Structure Education, Retrieved from:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Finland:Assessment_in_Single_Structur
e_Education
46
Finnish National Board of Education, Pupil Assessment, Retrieved from:
http://www.oph.fi/english/education/basic_education/pupil_assesment
Basic Education Act (628/1998), Ch. 5. Evaluation and Assessment, p. 10, Retrieved from: 47
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1998/en19980628.pdf
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בשנת הלימודים הבאה .השארת תלמיד בכיתה לשנה נוספת היא נדירה בפינלנד .הגישה
המקובלת היא שאם מתעוררות בעיות כלשהן יש לפתור אותן באמצעות הרחבת התמיכה ,כולל
הוראה מתקנת ושיתוף הפעולה בין הבית ואמצעי התמיכה לצרכים מיוחדים .כאשר נראה שיש
סדקים ועיוותים בהחלטה בנוגע לציוני הסיום או העלאת כיתה של תלמיד מסוים ,המשרד
המחוזי יכול לבקש שהמורה או המורים יערכו הערכה מחודשת וישקלו מחדש את העניין כאשר
הנטייה היא להימנע ככל האפשר מהשארת התלמיד בכיתה לשנה נוספת.
בתום הלימודים בחטיבה העליונה התלמידים ניגשים לבחינת הבגרות הכוללת לפחות ארבעה
מבחנים ,אחד מהם הניתן בשפת האם של הנבחן הוא חובה לכל הנבחנים .בשאר המבחנים יש
אפשרות בחירה של שלושה מבחני חובה מתוך ארבעה :מבחן בשפת הלאום השניה ,מבחן בשפה
זרה ,מבחן במתמטיקה ומבחן נוסף מתוך מטריה של מבחנים כלליים (בתחומי המדעים או
המקצועות העיוניים) .הנבחן יכול לכלול  ,כחלק ממבחני הבגרות גם מבחן נוסף לבחירה.
מבחני הבגרות פותחו בשנים  3114-3111במטרה לבחון טוב יותר את המידה בה התלמידים רכשו
את הידע והכישורים הנלמדים במהלך לימודיהם בחטיבה העליונה והם מוכיחים בגרות ,כשירות
והתאמה להשתלב בלימודים גבוהים בהתאם למטרות שלהם.

48

לסיכום
מערכת החינוך בפינלנד מהווה דוגמא למערכת כוללנית שמספקת גישה שיווינית ככל האפשר
לכלל התלמידים .הרפורמה במערכת החינוך שיושמה בשנות ה '11-של המאה הקודמת יצרה את
בתי הספר המקיפים שבמסגרתם יכולים להשתלב תלמידים בעלי שונויות ומגוון לימודי ,רגשי,
חברתי ,סוציו-אקונומי ,לשוני רחב .במסגרת חינוך החובה ניתנים שירותים רבים בחינם כולל
ארוחות בביה"ס הממומנות על ידי המדינה .להורים לא ניתנת זכות בחירה חופשית ברישום לבתי
הספר וזאת מתוך מדיניות מכוונת הדוגלת בעידוד השילוב והאינטגרציה .הלמידה נעשית בכיתות
קטנות ובמסגרות של קבוצות למידה ותכניות למידה אישיות .ילדים בעלי קשיים מאותרים
מוקדם ככל האפשר והמגמה היא לספק מענה נרחב לילד כבר במסגרות הטרום-יסודיות .המורים
לומדים לאתר קשיי למידה וקשיים רגשיים במסגרת הכשרתם באוניברסיטה וכן מקבלים
הכשרה בפיתוח תכנית למידה מותאמת אינדיבידואלית לכל תלמיד על פי צרכיו וכישוריו.
למורים ישנה אוטונומיה רבה בעיצוב תכנית הלימודים על בסיס התכנית הארצית הרחבה .בבתי
הספר התיכוניים התלמידים יכולים לבחור במסלול הרגיל או במסלול המקצועי על פי כישוריהם
ושאיפותיהם ,שני המסלולים מאפשרים להתקבל ללימודים הגבוהים במידת הצורך כאשר
המסלול המקצועי מאפשר גם רכישת מקצוע.
ילדי המהגרים בפינלנד נהנים ממערכת חינוך כוללנית שמספקת מענה לצרכיהם הספציפיים,
במיוחד בהשוואה למדינות אחרות .לכל התלמידים במדינה ללא קשר למעמדם יש זיקה וזכות
לחינוך כמו בשאר המדינות המובילות בתחום החינוך למהגרים .פינלנד ממוקמת גבוה באיתור
הצרכים הלימודיים ,כך למשל ,תלמידים שזקוקים לסיוע בלימוד השפה הפינית זכאים לקבל
קורסים ברמה גבוהה .לתלמידים יש הזכות ללמוד גם את שפת אימם .יחד עם הוריהם הם
48

Eurypedia, Finland – Assessment in General Upper Secondary Education, Retrieved
from:https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Finland:Assessment_in_General_U
pper_Secondary_Education
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מקבלים הכשרה באולפן והמערכת מעודדת את ההורים להיות מעורבים בחיי הקהילה ובבית
הספר .יחד עם זאת ,מערכת החינוך לא ערוכה מספיק להירתם להזדמנויות החדשות שמגיעות עם
המגוון התרבותי מאחר ומערכות לקידום אינטגרציה חברתית ולפיקוח על סגרגציה לא קיימות
בבתי הספר .הילדים לומדים על זהויות תרבותייות ובינלאומיות אבל לא באופן ספציפי על
התרבות של המהגרים בקהילות שלהם .חינוך בין-תרבותי בולט יותר בארצות כשוודיה ,אסטוניה
ובריטניה ופינלנד יכולה לקדם תוכניות שיאפשרו למורים לשקף בצורה טובה יותר את המגוון
התרבותי בכיתות שלהם (כפי שבא לידי ביטוי במדינות כמו הולנד ,ובריטניה).

49

שוודיה
הבחירה בשוודיה
50

שוודיה דומה לישראל מבחינה דמוגרפית במידת ההטרוגניות שלה ובהתמודדות עם הגירה

51

וקבוצות אתניות ,לאומים ושפות רבות 52.שלא כמו ישראל ,שוודיה מצליחה לצמצם באופן ניכר
את הפערים בין הישגי התלמידים המהגרים לבין הישגיהם של ילידי שוודיה.
שוודיה ממוקמת במקום הראשון מתוך מדד של ( Migrant Integration Policy Indexהכולל 20
מדינות מאירופה ,ארה"ב ,קנדה ,ויפן) בשל המדיניות התומכת והמבטיחה בהתמודדותה עם
ההגירה .כל תלמיד במערכת החינוך זכאי לסיוע כללי ונקודתי שמטרתו לתת מענה לצרכיו
האינדיבידואליים ולספק לו הזדמנויות חדשות :מתורגמנים שמסייעים בקליטת המשפחות
החדשות ,תכנית לימודים המושתתת על כבוד הדדי וסובלנות וזכות לקבל מימון של לימודי
שוודית כשפה שניה ברמה טובה ולימודי שפת האם.

53

The British Council. 2013. Migrant Integration Policy Index site, Retrieved from: 49
http://www.mipex.eu/finland
 50על פי נתוני ה  CIAשיעור ההגירה בשוודיה עומד על ( 0.24לאוכלוסיה של  0,111איש) מעט נמוך יותר מזה של
ישראל  .0.34נכון למדדי  3103האוכלוסיה בישראל היא ) 7,590,758 (July 2012ובשוודיה .9,103,788
51
שיעור ההגירה מתייחס להפרש שבין מס פר האנשים הנכנסים לבין מספר העוזבים את המדינה במהלך שנה אחת
ביחס ל  0,111איש (בהתבסס על אומדן האוכלוסין האמצע שנתי) .העודף במספר האנשים הנכנסים למדינה נחשב
לנטו בהגירה הנכנסת (הגירה חיובית ( )immigrationלדוגמא 2.42 :עולים/אוכלוסיה של  0,111תושבים) ועודף מספר
התושבים העוזבים נחשב לנטו בהגירה היוצאת (הגירה שלילית  .)emigrationשיעור הנטו בהגירה הנכנסת מציין את
התרומה ש ל ההגירה לשינוי ברמה הכללית של האוכלוסיה .שיעור זה אינו מפריד בין מהגרי עבודה ,פליטים ,או
מהגרים מסוג אחר ואינו מבדיל בין מהגרים חוקיים ללא חוקיים .מתוך אתר ה :CIA
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2112rank.html?countryName=Israel&countryCode=is&regionCode=mde&rank=40
#is
 52בשוודיה ישנן מספר קבוצות אתניות :שוודים עם מיעוטים פינים וסאמים ומהגרים .על פי נתוני ה  Eurostatבשנת
 3101היו בשוודיה  0.22מיליון תושבים שאינם ילידי שוודיה ,המהווים  04.2%מכלל האוכלוסיה .מתוכם  3.3%נולדו
מחוץ לאירופה ועוד  4.0%ילידי אחת ממדינות האיחוד האירופי .הקבוצות הגדולות של מהגרים הגיעו מ :פינלנד,
יוגוסלביה לשעבר ,עיראק ,פולין ,איראן ,גרמניה ,טורקיה ,דנמרק ,סומליה ונורווגיה.
 http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Sweden#Ethnicityבישראל  12%יהודים (מתוכם 12.4%
ילידי הארץ 21.0% ,עולים מאירופה ,חבר העמים ואמריקה 4.3% ,עולים מאפריקה ועוד  4.3%עולים מאסיה)
והאוכלוסיה הלא יהודית מונה נכון ל  32.2% 3114ברובם ממוצא ערבי.
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2075.html#isהשפה השלטת בישראל
היא עברית ושפות מדוברות נוספות הן ערבית ,רוסית ואנגלית ובשוודיה השפה השוודית היא הדומיננטית וישנם
מיעוטים דוברי סאמית ופינית https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/fields/2098.html#is
53
The British Council Migrant Integration Policy Index from: http://www.mipex.eu/sweden
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על פי נתוני ה OECD-הפער בין הישגי התלמידים החזקים לחלשים הוא של  33נקודות שזהו
הממוצע במבחני ה .OECD-גם בדירוג על פי מבחני ה PISA-הישגי התלמידים בשוודיה הם באזור
הממוצע עם ציון של ( 432הציון הממוצע עומד על .)431

54

מערכת החינוך בשוודיה
מערכת החינוך בשוודיה מורכבת משלושה שלבים .הראשון הוא החינוך הקדם-יסודי (ילדים
בגילאי  .)0-2העיריות מפעילות גני ילדים להורים עובדים עבור ילדים בגילאי  0-4והן מחויבות
להפעיל גנים לילדים בני  .2ברוב המקרים גנים אלה מסופחים לבתי הספר במסגרת של חטיבה
צעירה .ולמרות שלא מוטלת חובה לרשום את הילד לגן הילדים 32% ,מהילדים בני ה 2-רשומים
לגנים אלה.
חינוך החובה חל על גילאי  02-1ונמשך תשע שנים .הוא כולל את החינוך היסודי ואת חטיבות
הביניים .חוק חינוך חובה בשוודיה משמעותו שכל הילדים ובני הנוער בשוודיה חייבים שתהיה
להם גישה למערכת החינוך על בסיס ערכי השוויון ,ללא קשר למגדר ,מקום מגורים ונסיבות
כלכליות או חברתיות והם זכאים לחינוך חינם .מטרת חינוך החובה בשוודיה היא לספק לכל
התלמידים את הידע והכישורים שהם זקוקים להם כדי להשתתף בחברה ובמערכת ההשכלה
הגבוהה .חינוך החובה ממומן על ידי הממשלה והיא גם מספקת תמיכה מיוחדת לילדים
מתקשים .בתי הספר נדרשים לפתח תכנית התפתחותית אישית לכל תלמיד ובכל שנת לימודים
התלמיד מקבל תעודת הערכה .ציונים מספריים ניתנים לתלמידים החל מכיתה ח'.
במקביל למערכת חינוך החובה ,משרד החינוך בשוודיה מפעיל מספר בתי ספר מיוחדים
לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים (כבדי שמיעה וחירשים ,תלמידים בעלי פיגור שכלי) .באזורים
מסוימים ,בעיקר מרוחקים ומבודדים ,ישנם בתי ספר מיוחדים וקטנים לילדים מהמוצא הסאמי.
בתי ספר אלה בעלי אוריינטציה תרבותית ולשונית של אוכלוסית הסאמי ,נמשכים לאורך שש
השנ ים הראשונות בלבד של מערכת החינוך היסודית ומכינים את תלמידיהם להשתלב בבתי
55

הספר הרגילים בשלוש השנים האחרונות של חינוך החובה.
בשלב השלישי נמצאת החטיבה העליונה (בגילאי  )02-03הכוללת  01תוכניות לימוד ארציות
שנמשכות שלוש שנים .מתוך  01התוכניות  4שייכות לחינוך הרגיל המכין את התלמידים ללימודי
המשך בחינוך הגבוה ו 02-תוכניות שייכות לחינוך המקצועי .כל התוכניות כוללות שמונה
מקצועות הליבה כשבנוסף להן ישנם הנושאים הספציפיים בכל תחום ,קורסי בחירה ופרויקט
גמר .בנוסף ישנן תוכניות מיוחדות בשילוב של נושאים מקצועיים ועיוניים המורכבות במיוחד
בעבור תלמידים שאינם זכאים להשתתף בתוכניות הארציות ,לרוב מכיוון שנכשלו ברוב
המקצועות בבית הספר במסגרת חינוך החובה .לימודים בחטיבה העליונה אינם חובה אך ישנה
נוכחות של  33%מהתלמידים .כדי להתקבל לתכנית הלימודים הרגילה המכינה ללימודים
גבוהים ,על התלמיד להשיג לפחות ציון עובר במקצועות שוודית ,אנגלית ומתמטיקה וציון עובר
בלפחות תשעה מקצועות נוספים .כדי להתקבל למסלול המקצועי עליו לקבל ציון עובר בשוודית,
54

הנתונים מתבססים על הOECD – Better Life Index -
http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/education/
55
Government offices of Sweden, Ministry of Education and Research, (2011). OECD – Overcoming
School Failure, Country Background report Sweden, p. 4, Retrieved from:
http://www.oecd.org/edu/preschoolandschool/49528267.pdf
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אנגלית ומתמטיקה ובחמישה מקצועות נוספים לפחות .בעבור אותם תלמידים שלא משיגים את
הציונים הנדרשים נבנית תכנית הכנה מיוחדת כאמור לעיל 56.בשנת  44% ,3113מהתלמידים
בבתי הספר העל-יסודיים היו רשומים לתוכניות הרגילות וכל השאר למדו במסגרות המקצועיות.
המגמה כיום היא לכוון את החינוך המקצועי יותר לשוק העבודה ולאפשר לבוגרים לקבל תעודה
עם מקצוע .יחד עם זאת ,נכון להיום ,המסלולים המקצועיים מציעים אפשרות מוגבלת להשתלב
במסגרות הלימודים הגבוהים מאוחר יותר.

57

התלמידים בשוודיה לומדים לרוב בבתי הספר הסמוכים למקום מגוריהם ,יחד עם זאת להורים
ניתנת האפשרות לבחור בבית ספר גם מחוץ לשכונת המגורים .על העיריה מוטלת האחריות
לתשלום ההוצאות עבור לימודי התלמיד ללא קשר להיכן בחרו הוריו לרשום אותו ,אך היא אינה
מחויבת לשאת בהוצאות התחבורה מהבית לבית הספר וחזרה בעבור תלמיד שלומד מחוץ לאזור
מגוריו .כמו כן ,זכות הבחירה החופשית אינה מבטיחה שאכן הבקשה לרשום את הילד בבית
הספר מחוץ לשכונה אכן תתקבל .זה תלוי במספר גורמים והעיריה אינה מחויבת לאשר בכל
מקרה .על פי תקצוב החינוך בשוודיה ,העיריות והמחוזות מקצים משאבים לבתי ספר בהתאם
לצרכים המקומיים ולסדרי העדיפויות של העיריות .לעלות המשתנה של אמצעי העזר להוראה
עבור תלמיד יש משקל מרכזי בשיקולי המימון כמו גם למגמה להבטיח שבתי הספר יקבלו מימון
מספק על מנת שיוכלו לתמוך בתלמידים משכבות מוחלשות.

58

מדיניות משרד החינוך בנושא שונות וצמצום פערים
כ שם שאינטגרציה היא אבן יסוד במדיניות הממשלה השוודית כך היא מהווה גם עקרון ארגוני
מרכזי במסגרת תקנות משרד החינוך  ,בעיקר בכל הקשור לשילוב ילדים מתקשים ,ילדים ששפת
אמם אינה שוודית או ילדים מחינוך מיוחד במסגרת בתי הספר .העקרון מבוסס על הגישה שכל
קבוצה של תלמידים היא הטרוגנית בדרכים שונות ויש לראות בכך ערך ותרומה ליצירת סביבות
59

למידה עשירות יותר .תפיסה זו כלפי שונות מהווה מרכיב מרכזי בתהליך ההוראה.
במסלולי הכשרת המורים מושם דגש על התפיסה כלפי שונות במסגרת של חינוך כוללני .בכדי
לקבל תעודת הוראה על הסטודנט להוראה להוכיח שיש לו .0 :את היכולת ליישם ולהנחיל את
הידע במקצועות הליבה או בתחומים שבהם התמחה .3 ,את היכולת לחנך לערכים הבסיסיים של
חברה דמוקרטית .2 ,להפגין את היכולת להעביר ולשמר את התקנות המתאימות למניעת כל

56

Eurypedia – Sweden, Organization of upper general and vocational education systems, Retrieved
from:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Sweden:Organisation_of_Upper_Genera
l_and_Vocational_Secondary_Education
57
Eurypedia – European Encyclopedia on National Education Systems, Sweden – Upper Secondary
and Post-secondary Non-tertiary Education, Retrieved from:
 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Sweden:Upper_Secondary_and_PostSecondary_Non-Tertiary_Education
58
OECD. 2012. Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools,
Spotlight Report: Sweden, p.8. Retrieved from: http://www.oecd.org/edu/school/49603607.pdf
59
Government Offices of Sweden, Ministry of Education and Research, (2011). OECD – Overcoming
School Failure, Country Background report Sweden, p. 23, Retrieved from:
http://www.oecd.org/edu/preschoolandschool/49528267.pdf
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מעשה של אפליה או השפלה כלפי ילדים ותלמידים .כלומר ,כל המורים בכללותם צריכים לקבל
60

הכשרה ללמד תלמידים שמגיעים מרקע שונה ומגוון.
כמו כן ,בתכנית הלימודים הארצית למערכת החינוך במסגרת חינוך החובה (יסודי וחטיבת
הביניים) ובמסגרת החטיבה העליונה ישנה ,בנוסף למטרות הקשורות לרכישת ידע ,הדגשה חזקה
של נורמות וערכים כמו ערכי הדמוקרטיה ,שיוויון זכויות והזדמנויות לכולם ללא קשר למגדר,
גזע או שיוך אתני .דגש חזק מושם גם על ההתפתחות האישית של כל תלמיד ופיתוח יכולות
אישיות כמו גם היכולת לשתף פעולה ולתקשר בצורה יעילה עם אחרים ,לחשוב בצורה ביקורתית
ויצירתית וכיו"ב .המטרות הקשורות לתחום הידע מחולקות לארבע :עובדות ,הבנה ,כישורים
וניסיון מצטבר.

61

שילוב ילדי המהגרים במערכת החינוך ,הוראת השפה השוודית וצמצום הפערים האקדמיים
אוכלוסיית שוודיה היא הטרגונית באופן יחסי .כ 31%-מהתלמידים בבתי הספר בשוודיה הם
דוברי שפות אחרות משוודית ויותר מ 011-שפות מדוברות בה .יותר מ 02%-מהתושבים בשוודיה
נולדו מחוץ לה .בכדי להתמודד עם השונות התרבותית הזאת ,ממשלת שוודיה מקדמת מספר
תכניות לשילוב ילדי המהגרים במערכת החינוך .כך למשל ,הממשלה התחייבה לקדם את הוראת
השפה השוודית לאוכלוסיות המהגרים המבוגרים והילדים .כתוצאה מכך רמת הביצועים
62

האקדמיים של ילדי המהגרים בשוודיה היא מרשימה ביותר ביחס למדינות אחרות.
תכנית שילוב לילדים בגיל הגן – עיריות רבות בשוודיה מפעילות תכנית של "גני ילדים פתוחים"
המיועדות לילדים בגיל הרך שאינם מצויים במסגרת חינוכית כלשהי .הילדים מוזמנים לבוא עם
הוריהם למספר שעות ביום ובכך להתוודע לתרבות ולשפה השוודית .למשפחות רבות שהיגרו
לשוודיה תכנית זו מאפשרת מקום מפגש והסתגלות לחברה השוודית .חלק מהמועצות והעיריות
מפעילות גם תכניות מיוחדות ללימוד השפה השוודית עבור ילדים בגיל הגן ששפת אמם איננה
שוודית .ילדים אלה יכולים לבוא לגן למשך שעתיים שלוש ביום וללמוד את השפה השוודית .שתי
התוכניות ממומנות על ידי העיריות.

63

כדי לקדם את התלמידים ילדי המהגרים ,שוודיה מפעילה תכניות אינטנסיביות לשילוב 64.ילדי
מהגרים שרק הגיעו לשוודיה משתלבים במסגרת כיתת קבלה שבה הם מקבלים מימון ללימודי
השפה השוודית ,התרבות והחברה השוודית .בנוסף הם לומדים את מקצועות בתי הספר בהתאם
לידע הקודם שלהם .התכנית מתפרשת על פני  03-2חודשים והשתלבותם בכיתה רגילה תלויה
60

שם עמ' .24
61
שם ,עמ' .2
62
OECD. 2012. Better Life Index, Sweden, Education, Retrieved from:
http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/education/
63
Eurypedia, Sweden – Support Measures for Learners and school education, Retrieved from:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Sweden:Support_Measures_for_Learner
s_in_Early_Childhood_and_School_Education
 64בהתאם לאתר משרד הקליטה בישראל ,תחומי הסיוע של המשרד לעולים הם :סיוע כלכלי ,סיוע ברכישת
מיומנויות שפה ,סיוע בתחומי היזמות העסקית בחו"ל ובארץ ,סיוע לקידום השתלבות חברתית ,גישור וסנגור אישי
וקבוצתי לעולים .סל הקליטה הינו סיוע כספי הניתן לעולים מכל ארצות העולם .הוא מיועד לעזור לעולה בתקופת
ההתארגנות הראשונה בארץ .הסיוע ניתן כדמי מחייה בתקופת הלימודים באולפן ( 2חודשים) וכולל סיוע בשכר דירה
עבור  03החודשים הראשונים בישראל .עולים חדשים בני  01ומעלה זכאים לסיוע בלימודי אולפן הכולל מימון שכר
הלימוד באולפן ,הבטחת הכנסה ומימון דמי נסיעה בתקופת הלימודים במסגרת סל הקליטה .הסיוע הוא חד-פעמי.
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במידת השליטה שלהם בשפה השוודית.

65

מרגע שהם משתלבים במערכת הבית ספרית הם

מחויבים ללמוד שוודית כשפה שניה בבתי הספר ,במסגרת תכנית הליבה .המטרה היא לספק
לתלמידים את כישורי השפה הנדרשים להבנה ולביטוי של רעיונות מורכבים באמצעות שיחה
וכתיבה .תלמידים חדשים בשוודיה שעברו לכיתה רגילה לומדים את אותה תכנית לימודים
בסיסית כשאר התלמידים .בדרך כלל ,תלמידים אלה משולבים עם תלמידים בני גילם .אלה מהם
שזקוקים לסיוע נוסף כדי שיוכלו לעקוב אחר השיעור זכאים למה שנקרא "למידה מונחית" .עזרה
זו ניתנת על ידי מורה תומך בשוודית או בשפת האם של התלמיד במסגרת של קבוצות קטנות או
הנחיה אישית בכיתה של התלמיד.

66

בנוסף לתמיכה שניתנת ללימוד השפה השוודית לילדים ,שוודיה דואגת לספק גם כ 341-שעות
הוראה של השפה השוודית בחינם להורים ולמבוגרים במסגרת התכנית השוודית למהגרים
(.(SFI

67

מתן מענה לקידום ופיתוח כישורים ויכולות שונים ,סגנונות למידה ותחומי עניין שונים
תכנית הלימודים הארצית בשוודיה מבוססת על תכנית אחידה של מקצועות הליבה .בכל הקשור
למתן מענה לתלמידים המחוננים ,עד לשנת  3113מערכת החינוך בשוודיה לא גיבשה תכנית
העשרה ולמידה ספציפית לתלמידים המתקדמים וכן לא הוגדרו כל אמצעים לאבחון מחוננות.
בכנס שהתקיים בשנת  3113הועלה הרעיון לאמץ את המודל שפותח באוסטריה שנכנס כפרויקט
ניסיוני במהלך  . 3112במסמך שמנחה את המעורבים בפרויקט נכתב שכל התלמידים במערכת
החינוך בשוודיה זכאים עקרונית לקבל חינוך למחוננים כל עוד הם מגלים ענין מספק באחד
ממקצועות הליבה ויש לכך גיבוי חיובי מהמורה שמלמד את המקצוע .יחד עם זאת יש צורך
לקיים הליך קבלה ללימודים במסגרת החינוך למחוננים ,שבו התלמידים יידרשו ללמוד ולהפגין
68

כישורי למידת חקר ויכולת לתכנן את הלמידה שלהם באמצעות תכנית ומטרות מחקר.
לקראת המעבר לבתי הספר העל יסודיים זכאים התלמידים בשוודיה לקבל ייעוץ מקצועי שמסייע
להם בבחירת המקצוע לעתיד ובמסלול ההכשרה שייבחרו במסגרת הלימודים המקצועיים בבית
הספר התיכון .ברוב בתי הספר ישנם יועצים שתחום התמחותם הוא ייעוץ תעסוקתי .בנוסף
מציעים בתי הספר ייעוץ והכוונה תעסוקתיים במסגרת תכנית הלימודים וכמו כן מקובל לאפשר
לתלמידים הכשרת התנסות במקומות עבודה שונים.

69

 65שם
66
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 67הנתונים מתבססים על הOECD – Better Life Index -
http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/education/
68
Monks. F.G. & Pfluger. R. (2005). Gifted Education in 21 European Countries: Inventory and
Perspective, Nijmegen University, p.138, Retrieved from:
http://www.bmbf.de/pubRD/gifted_education_21_eu_countries.pdf
69
Eurypedia – European Encyclopedia on National Education Systems, Sweden – Guidance and
Counseling in Early Childhood and School Education, Retrieved from:
,https://webgate.ec.europa.eu/fpfis
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מתן מענה להבדלים הנובעים מהישגים לימודיים ולקבוצות ייחודיות
שוודיה היא אחת מהמדינות באיחוד האירופי (בדומה לדנמרק ,פינלנד ובריטניה) בהן חל הליך
קידום אוטומטי מכיתת יסוד אחת לבאה אחריה .במקום לתת לתלמיד להישאר כיתה ולחזור
שוב על שנת הלימודים ,האסטרטגיה היא לספק לתלמידים המתקשים תמיכה נוספת במסגרת
שעות ההוראה של בית הספר .בהתאם לחוק החינוך היסודי הגורס מתן חינוך שוויוני לתלמידים
בבתי הספר היסודיים והתיכוניים ,כל התלמידים זכאים לקבל הזדמנות שווה להגיע להישגים.
חוק החינוך היסודי קובע שבכדי ליישם את מטרת החינוך לכול ,יש לקחת בחשבון את היכולות
והצרכים השונים של כל תלמיד .יחד עם זאת ,המשמעות איננה שהחינוך צריך להיות זהה לכולם
או שהמשאבים של בתי הספר צריכים להתחלק באופן זהה ,אלא שיש להתחשב בנסיבות
ובצרכים המשתנים של כל אחד ואחת.
לבתי הספר יש אחריות מיוחדת לכל אותם התלמידים אשר מסיבות שונות מתקשים בהשגת יעדי
החינוך .מבחינה מעשית ,במידה והתלמיד ,הוריו ,או מישהו מצוות בית הספר מוצאים לנכון
לבקש תמיכה מיוחדת עבור התלמיד ,עליהם לפנות למנהל ועליו מוטלת האחריות לברר את
הנושא .אם הבירור מעלה שהתלמיד ראוי לקבל סיוע כלשהו ,על מנהל בית הספר לדאוג לבנייה
של תכנית התפתחותית המותאמת לצרכיו של התלמיד .התכנית צריכה להגדיר מה הם הצרכים,
מה המענה שמוצע להם וכיצד ניתן יהיה להעריך את האמצעים שניתנים לסייע לו ואת
ההתקדמות שלו .כמו כן ,התכנית מגדירה את התפקיד של כל שותף לפיתוח היכולות והידע של
התלמיד .התלמידים הנמצאים בסיכון מבחינה לימודית/הישגית זכאים לקבל תמיכה מבית
70

הספר .אם הם אינם מקבלים תמיכה כזו ,ניתן להגיש תלונה למפקח בתי הספר.
תכנית הלימודים הארצית לבתי הספר היסודיים מדגישה את החשיבות של מעורבות ההורים
בתהליך התמיכה והחינוך של ילדיהם .במסגרת בתי הספר היסודיים מתקיים הליך שנקרא
"הדיאלוג לפיתוח אישי" שכולל פגישה סמסטריאלית של המורה עם ההורה והתלמיד כדי לדון
בהתקדמות של התלמיד .המורה מגיש תכנית אישית בכתב שכוללת הערכה מילולית לכל מקצוע
(רק החל מכיתה ח' ההערכה הופכת להיות מספרית) וכן הערכה לגבי השתלבותו החברתית של
התלמיד ומסכם את הצעדים שנעשים כדי לסייע לתלמיד להשיג את מטרותיו .תכנית הלימודים
הארצית מקדמת את הגישה ההוליסטית לתמיכה בכל תלמיד לפיה יש חשיבות למעורבות של
גורמים נוספים לבית הספר כמו הגן ,מרכזים קהילתיים לשעות הפנאי ומרכזים לנוער שלעיתים
קרובות משתייכים לאותו ארגון ופועלים תחת הנהלה משותפת .כך למשל ,חלק מהמרכזים
בשיתוף פעולה עם בית הספר ,מספקים סיוע בשיעורי הבית לתלמידים המתקשים ובהם
לתלמידים מהגרים שאינם שולטים בשפה השוודית.

71

תהליכי הערכה ארציים
במערכת החינוך בשוודיה לא מתקיימים מבחנים בבתי הספר במסגרת חינוך החובה או בבתי
הספר של החטיבה העליונה .הציונים ניתנים החל מסוף כיתה ח' והם נעים בין ציון עובר ),(G
עובר בהצטיינות ) ,(VGועובר בהצטיינות יתרה ) .(MVGלתלמידים שלא הצליחו לקבל ציון עובר
70

Government offices of Sweden, Ministry of Education and Research, (2011), OECD – Overcoming
school failure, Country background report Sweden, p. 27, Retrieved from:
http://www.oecd.org/edu/preschoolandschool/49528267.pdf
71
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במקצוע מסוים לא ניתן ציון באותו המקצוע .לחלופין ,נרשמת להם הערכה בכתב שמדגישה את
אותם כישורים ויכולות שיש להם שעשויים לאפשר להם להצליח בהמשך לימודיהם .בסיום
הלימודים בבית הספר היסודי וחטיבת ה ביניים של חינוך החובה מקבלים התלמידים תעודה ובה
ציונים בכל המקצועות שלמדו .בבתי הספר של החטיבה העליונה מקבלים התלמידים מסמך
72

דומה עם ציונים לכל הקורסים שהם סיימו במהלך לימודיהם.
המפקח הכללי על בתי הספר בשוודיה והסוכנות השוודית לחינוך הם הגופים האחראים על
הפיקוח וההערכה הארציים של מערכות בתי הספר היסודיים והקדם-יסודיים .על העיריות עצמן
מוטלת האחריות לארגון ויישום ההערכה המקומית .מכאן שהגישות להערכה והביקורת הפנימית
שונות ממוסד חינוכי אחד למשנהו .העבודה בגני הילדים ובבתי הספר צריכה להיות מתוכננת,
מיושמת ומבוקרת בהתאם למטרות שהוגדרו בתכנית הלימודים .המטרה המרכזית של ההערכה
הפנימית של גני הילדים ובתי הספר היא להבטיח את יישומה המלא של תכנית הלימודים .בנוסף,
מתקיימת הערכת איכות על בסיס ההוראות הכלליות שניתנו מהסוכנות הלאומית השוודית
לחינוך .בשוודיה אין מינוי של מפקחים ספציפיים לבתי ספר .ההערכה יכולה להתבצע באמצעות
מבקר חיצוני ו/או על ידי צוות הניהול של בית הספר בהתייעצות עם הורים ותלמידים .המטרה
העיקרית של ההערכה בבתי הספר היא לדווח על השגת היעדים והאמצעים הנדרשים כדי להגדיל
את הגשמת היעדים .הסוכנות הלאומית השוודית לחינוך מגדירה הוראות כלליות על בקרת
האיכות בבתי הספר ובגנים .מנהל בית הספר האחראי על ההערכה אמור להסמיך את מי שיבצע
אותה .מורים ,חברי צוות אחרים וגם תלמידים משתתפים בהפקת דוחות בקרת האיכות ,כאשר
הורי התלמידים וקרוביהם יכולים גם הם לקחת חלק במסגרת זו.
הסו כנות הלאומית השוודית לחינוך היא האמונה על המבחנים הארציים כולל הפקת ופיתוח
מבחנים על פי מקצועות וכלי מדידה בשיתוף פעולה עם מוסדות להשכלה גבוהה ולחינוך ומערכות
חינוך נוספות .המבחנים מתמקדים בעיקר במקצועות השוודית ,שוודית כשפה שניה ,אנגלית
ומתמטיקה .המבחנים מהווים כלי לתמיכה במורים בהערכה של עצמם ושל תלמידיהם .תוצאות
המבחנים הארציים מספקים לסוכנות הלאומית השוודית לחינוך את המדדים הדרושים לתיאור,
ניתוח והערכת התוצאות של קבוצות תלמידים שונות בכדי להתמקד בתחומי ידע שבהם יש צורך
באמצעי עזר נוספים .המבחנים מועברים לתלמידים בכיתות ג' ,ו' ו ט' במסגרת בית הספר היסודי
וחטיבת הביניים של חינוך החובה.

73

לסיכום
האסטרטגיה למדיניות של אינטגרציה בשוודיה המגובה במשרד ממשלתי מיוחד לנושא מוכיחה
את עצמה גם בכל הקשור לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים ומרקע תרבותי שונה במסגרות
החינוך הרגילות .גישת השילוב השוודית מביאה לשיפור הזדמנויות שוות לחינוך הלכה למעשה.
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מדיניות זאת מתנגדת לאפליה מכל סוג שהוא וכל תלמיד זכאי באופן חוקי לתמיכה שנותנת מענה
לכל צורך מיוחד שהוא כגון ,תוכניות אוריינטציה במסגרת של כיתת קבלה ,קורסים ללימוד
השפה השוודית וללימוד שפת האם ועוד.
כמדינה מרובת תרבויות ובעיקר מרובת שפות ,שוודיה שמה לה למטרה להביא לכך שכל הבא
בשעריה ירכוש את השפה השוודית אם במסגרת כיתות הקבלה ,לימודי השוודית כשפה שניה
בבתי הספר ואפילו במסגרות לגיל הרך שם גם ההורים יכולים ללמוד את השפה .המורים
בשוודיה מקבלים הכשרה ספציפית לעבודה עם תלמידים מרקע שונה תרבותי ואחר ובנוסף בתי
הספר מפעילים מערך תמיכה רחב הבא לסייע לתלמיד המתקשה להשתלב בכיתה ולהתקדם
לכיתה הבאה כשהמגמה היא להימנע מהשארת כיתה .כתוצאה מכך רמת ההישגים של ילדי
המהגרים היא גבוהה ביחס למדינות אחרות.
יחד עם זאת ,מידת השילוב של תלמידים מהגרים והוריהם בבתי הספר ובחיי הקהילה נתונה
עדיין לשיקול הדעת הבלעדי של העיריה או הרשות המקומית ולכן איננה אחידה.

74

בריטניה
למרות שבריטניה ממוקמת באזור הממוצע של מבחני ה PISA-עם ציון של ( 411מעט מעל
הממוצע שעומד על  413נקודות ) ואינה בולטת גם בדירוג הנוגע לצמצום הפערים במערכת החינוך
(ציון של  012שהוא מעט גבוה מהציון הממוצע של ה OECD-העומד על  75)33בריטניה מהווה
מודל בכל הקשור לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ולקויות למידה במסגרות הרגילות.
ממחקר של ה OECD-הבוחן את מדיניות החינוך בכל הקשור לשילוב אוכלוסיות שונות במערכת
החינוך ,עולה כי בבריטניה אחוז התלמידים שמקבלים העשרה ממשאבי חינוך נוספים
להתמודדות עם קשיי לימוד ספציפיים הוא גבוה במיוחד .כמו כן אחוז התלמידים המשולבים
במערכת החינוך הרגילה ביחס לכלל התלמידים עומד על  04.4%וממוקם במקום גבוה במיוחד
ביחס לשאר המדינות.

76

בבריטניה ,המתמודדת עם הגירה מאד גבוהה ומגוון רב של קבוצות אתניות ,לאומים ושפות,

77

נושא השילוב וצמצום הפערים החברתיים אינו יורד מסדר היום הציבורי ומופעלות שם תכניות
רבות ומגוונות כדי לשפר את הישגי התלמידים ולספק מגוון רחב של תכניות לימוד .בדומה
לפינלנד ,בבתי הספר הציבוריים נעשה שימוש רב בתכניות ללמידה מבוססת פרויקטים ,ישנו
צמצום ניכר בשימוש במבחנים להערכת תלמידים וישנו שילוב של תחומי עניין טכנולוגיים,
74

Policy

Integration

Index, Retrieved from:
http://www.mipex.eu/sweden
75
הנתונים מתבססים על הOECD – Better Life Index -
http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/education/
Education Policy Analysis, OECD (2003), Ch. 1: Diversity, Inclusion & Equity: Insights from 76
Special Needs Provision, p. 16.Retrieved from:
http://www.oecd.org/education/educationeconomyandsociety/26527517.pdf
77
על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בבריטניה ,נכון לשנת  ,3103הקבוצות האתניות הגדולות הן ממוצא בריטי
 52.2%מהאוכלוסיה ,סקוטי  ,5.2%וולשי  ,4.3%וצפון אירי  3.3%אחריהן מגיעות הקבוצות שמקורן בהגירה הגדולה
שהגיעה מהודו  ,0.5%ומפקיסטן  0.2%בהגירה ממדינות אפריקה והקאריביים ועוד אחוזים בודדים של קבוצות
שמקורן במדינות אסיה והמזרח התיכון .הדתות מתחלקות לקבוצה הנוצרית הגדולה ולאחריה איסלאם ,הינדו,
ודתות נוספות כמו היהדות ,הסיקים והבודהיזם
http://www.ons.gov.uk/ons/taxonomy/index.html?nscl=Population
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מקצועיים והעשרה.

78

בריטניה אמנם אינה ממוקמת בראש הדירוג של טבלת ה OECD-אך יש

לקחת בחשבון את ההטרוגניות התרבותית-אתנית-חברתית איתה היא מתמודדת ואת הישגיה
בצמצום פערים לימודיים וחברתיים ברמה המקומית.
מערכת החינוך בבריטניה
ילדים מתחילים את בית הספר בסמסטר שבו הם חוגגים את יום הולדתם החמישי ,זה יכול
להיות בספטמבר ,ינואר או אפריל של אותה שנה .רוב הילדים מתחילים את בית הספר היסודי
לפני שהגיעו לגיל המיועד ,דהיינו בחודש ספטמבר שבא לאחר שהם חגגו את יום הולדתם הרביעי.
בשנה זו הם לומדים בכיתת קבלה עד לחודש ספטמבר שלאחר מכן ומשם הם ממשיכים לכיתה
א' .רוב בתי הספר קולטים תלמידים פעם בשנה בחודש ספטמבר ובחלק מבתי הספר מקבלים
תלמידים גם בחודש ינואר ואף באפריל לאחר שתי חופשות החג הגדולות של חג המולד וחג
הפסחא .הגורם המכריע לגבי חודש קליטתו של התלמיד בבית הספר הוא תאריך הולדתו של
הילד .כיתת המעבר או הקבלה של הילדים בגילאי  4-4מהווה חלק מבית הספר היסודי במסגרת
של חטיבה צעירה וממנה המעבר לכיתה א' נעשה במסגרת אותו המבנה ומכאן האפשרות להעביר
את הילד גם במהלך שנת הלימודים .לכן ,גם לאחר הקבלה לכיתת הקבלה אין צורך בהליכי קבלה
נוספים .במקביל להליך זה ישנם ילדים שממשיכים את המסלול במסגרת גני הילדים עד גיל 4
ובמקרים אלה הם מתקבלים לבית הספר בגיל  4ישירות לכיתה א'.

79

החלוקה לכיתות למידה היא שונה מבית ספר אחד למשנהו .רוב הילדים בגילאי  4/4ועד 00
לומדים בכיתות מעורבות מבחינת יכולות עם ילדים בני גילם עם מורה אחד לכל כיתה .יחד עם
זאת ,בבתי הספר בבריטניה מקובל להפנות תלמידים להקבצות בהתאם ליכולות ולהישגים
הלימודיים ,הדרך כלל במקצועות אנגלית ומתמטיקה .שאר המקצועות נלמדים בדרך כלל
בקבוצות מעורבות .בחלק מבתי הספר התלמידים לומדים במסלולים על פי הקבצות .מחקר
שנערך לאחרונה בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת לונדון מצא ש 01%-מהתלמידים במדגם בתי
ספר באנגליה הופנו להקבצות כבר בגיל  .1למרות התמיכה של משרד החינוך במגמת ההקבצות,
המחקר קובע כי היא אינה מעלה את הסטנדרטים אלא להיפך ולעיתים יכולה להיות לה השפעה
על ההתפתחות האישית והחברתית של התלמיד .המחקר מראה כי ההקבצה יוצרת הפרדה ברורה
בין בנים לבנות ,בין בני מהגרים לילידי בריטניה ומדגיש שונויות ופערים נוספים .מחברי המחקר
טוענים שבהתחשב בהשפעה שיש לכך על המוביליות החברתית ,הרי זה מפתיע שילדים כה רבים
מופנים להקבצות בגיל כה צעיר .עוד הם מוסיפים כי מרגע שמתחיל הליך ההקבצה ההזדמנויות
לעבור מהקבצה אחת לאחרת הן מוגבלות כך שרוב הסיכויים הם שהם ייקבעו את עתידו הלימודי
של התלמיד בגיל צעיר ביותר.
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The National Curriculum Handbook for Primary Teachers in England, p. 30. Retrieved from: 78
https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/QCA -99-457.pdf
79
Eurypedia, United Kingdom, Organization of Primary Education, Retrieved from:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United -KingdomEngland:Organisation_of_Primary_Education
80
Institute of Education, University of London¸One in six UK children being tought in ability streams
by age 7, study finds, Retrieved from: http://www.ioe.ac.uk/newsEvents/53420.html
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בהתאם לתקנות משרד החינוך שיצאו בספטמבר  3110בתי הספר הונחו להגביל את מספר
התלמידים בכיתות של גילאי החמש ,שש ושבע ללא יותר מ 21-תלמידים בכיתה עם מורה אחד.
הרשויות המקומיות צריכות להקפיד להוראות אלה ובמקרים מיוחדים שבהם יש חריגה מעל ל-
 21תלמידים בכיתה ,בית הספר והרשות המקומית מחויבים לשלם עבור מורה נוסף בכיתה .אין
81

מגבלה ספציפית למספר התלמידים בכיתות הגבוהות יותר.
הורים יכולים להביע את העדפתם לבית הספר שבו הם בוחרים עבור ילדם .כל עוד זה מתאפשר
מבחינה לוגיסטית ומספרית ,ניתן לאפשר להורים לרשום את ילדם במקום שבחרו אך במקרה של
רישום יתר הקדימות בבית הספר ניתנת לתלמידים בהתאם לתנאים שנקבעו במסגרת קריטריוני
הקבלה של משרד החינוך.

82

החוק להכלת שונות במסגרת חינוך כוללני
החקיקה הבריטית אוסרת על אפליה בחינוך ותומכת בקידום חינוך כוללני ) 83.(Inclusiveמערכת
החינוך מחויבת לאמנה הבינלאומית לזכויות האדם לספק חינוך כוללני לכל הילדים שמשמעותו:
מתן יחס שיוויוני לתלמידים ,ארגון מחדש של הכללים והנהלים בבתי הספר ושכתוב חומר
הלימוד .תכנית הלימודים לחינוך כוללני צריכה להתבסס על שינוי תפיסתי שמטרתו לתת מענה
ל :מגוון ברקע התרבותי-חברתי-כלכלי של כלל התלמידים ברמה המקומית -המוניציפלית
והמוסדית ,צמצום פערים והסרת כל מה שיכול להוות מכשול ללמידה והשתתפות של חלק
מהתלמידים ,שינוי תפיסתי לפיו ההבדלים בין התלמידים יוגדרו כמשאב שמצריך תמיכה
בלמידה ולא כקושי שיש להתגבר עליו ,הדגשת תפקידם של בתי הספר בבניית הקהילה וקידום
ערכים בנוסף לשיפור ההישגים הלימודיים ,פיתוח קשרים הדדיים בין בתי הספר לבין הקהילה
ובסופו של דבר שינוי תפיסתי שלמעשה היכולת להכיל את השונות במערכת החינוך מהווה בסיס
להכלת השונות בחברה כולה.

84

קידום מדיניות של חברה רב-תרבותית במסגרת משרד החינוך בבריטניה
משרד החינוך בבריטניה מיישם תוכניות לשילוב תלמידים מאוכלוסיה מקבוצות אתניות שונות,
מהגרים ואזרחים זרים ששפת אמם אינה אנגלית ועם אוכלוסיות של הצוענים/בני הרומה
ומהגרים ממוצא אירי (קבוצה כוללת המוגדרת כ.)GRT-
קבוצת ה GRT-הם בעלי הישגים נמוכים במיוחד והפערים בינם לבין שאר התלמידים גדולים.
הפערים נגרמים כתוצאה ממצב סוציו-אקונומי נמוך ,רמת השכלה נמוכה של ההורים וחוסר
מעורבות או שאיפה להצלחה אקדמית של ילדיהם ,היעדרות רבה מבית הספר .חלק מהתלמידים
האלה זכאי לארוחות חינם במסגרת התכנית  Premium Pupilשמפעילה מערכת החינוך .באפריל
 3103פרסם משרד החינוך הבריטי דוח המונה  35צעדים לשיפור הישגיהם של אוכלוסיית ה-
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Eurypedia, United Kingdom, Organization of Primary Education, Retrieved from:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United -KingdomEngland:Organisation_of_Primary_Education
82
שם
83
להגדרת המושג "חינוך כוללני" ראו נספח.
Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE), Supporting inclusion, challenging exclusion, 84
Retrieved from: http://www.csie.org.uk/inclusion/what.shtml
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 .GRTבין הצעדים המומלצים :מינוי מורה כאיש קשר שיקדם את האינטרסים של תלמידים אלה
וייתן מענה לבעיות שנוצרות כתוצאה מהיעדרויות ורמת הישגים נמוכה.

85

באשר למתן מענה לתלמידים מקבוצות מרקע אתני שונה ,משרד החינוך הבריטי תומך ביצירת
מערכת ערכים בית ספרית המושתתת על תפיסת החינוך הקהילתי הכוללני .מחקרים מראים
שבתי ספר שמגלים מחויבות לתפיסה זו תוך קידום רעיונות של שיוויון זכויות ,חתירה לרמת
הישגים גבוהה ,הוקרת השונות התרבותית ,יצירת סביבה בטוחה ללמידה ,התנגדות לאפליה ,מתן
תשומת לב להישגי קבוצות המיעוטים האתניים ויצירת שיתוף פעולה עם ההורים והקהילה
הרחבה מצליחים להביא לרמת הישגים גבוהה יותר בקרב התלמידים מקבוצות המיעוטים
האתניים 86.הדרכים לקידום תפיסות אלה בקרב התלמידים והקהילה הבית ספרית ,מושתתות
בעיקר על מהלכים כגון:
 .0הגברת המודעות בקרב תלמידים והורים לתפיסה הבית ספרית לשיוויון .
 .3יצירת בית ספר כוללני משלב שמאפשר לכל התלמידים בו להגיע להישגים דורשת
מחויבות לנושא בכל הרמות.
 .2סיוע באמצעות מענקים.
 .4שימוש בכלים של ביקורת ופיקוח על אופן ניצול המשאבים הניתנים להם כדי להבטיח
שיפור בהשגי התלמידים בקבוצות המיועדות.
 .4שיתוף פעולה בין צוותי ההוראה לבין נציגי הקהילה וצוותים מקבוצות המיעוטים
המהווה את אחד הכלים האפקטיביים ביותר לצמצום הפערים.
 .2הערכה ברמה גבוהה ,ניטור וקביעת יעדים לתלמידים ספציפיים ולקבוצות .איסוף מידע
ונתונים מאפשרים לבתי הספר לזהות את הצרכים ולהשתמש במשאבים בצורה יעילה.
קבוצה נוספת שמקבלת התייחסות ספציפית במסגרת מערכת החינוך היא זו המורכבת ממהגרים
ובהם מהגרי עבודה ,פליטים ומבקשי מקלט מדיני .לרוב מדובר בילדים שמגיעים מרקע אתני,
תרבותי ולשוני שונה וחלק מהם חוו טראומות בארץ מוצאם ,הופרדו ממשפחותיהם ,או
שלימודיהם הופסקו ,ויש להם שליטה מועטה בשפה האנגלית .לשלטונות המקומיים יש מחויבות
תחת החוק להבטיח שילדים אלה יקבלו את החינוך שהם זכאים לו במסגרת חוק חינוך חובה
בתחומים המותאמים לגילם ,יכולותיהם ,כישוריהם ותחומי העניין שלהם כמו גם לחינוך המיוחד
במידת הצורך.
בתי ספר שבהם לומדים ילדים אלה זכאים גם למענק הEMAG -

UK Department of Education, Gypsy, Roma and Traveler Achievement, 85
http://www.education.gov.uk/schools/pupilsupport/inclusionandlearnersupport/mea/improvingachie ve
ment/a0012528/gypsy,-roma-and-traveller-achievement
UK Department of Education, Ethnic Minority Achievement, 86
 http://www.education.gov.uk/schools/pupilsupport/inclusionandlearnersupport/mea/a0013246/ethnicminority-achievement
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) .(Ethnic Minority Achievement Grantזהו מענק הניתן מטעם המחלקה לחינוך וכישורים
במשרד החינוך ומיועד לקידום המיעוטים האתניים וגם לתלמידים שלומדים אנגלית כשפה שנייה
ובני המיעוטים האתניים הנמצאים בסיכון להישגים נמוכים באופן יחסי לבני גילם.

87

יישום התכנית לחינוך כוללני במסגרת תכנית הלימודים הארצית
תכנית הלימודים הארצית שנקבעה על ידי משרד החינוך הבריטי מכילה כללים המתבססים על
החוק לחינוך כוללני שמטרתם לספק הזדמנות שווה ואפקטיבית לכל התלמידים ומתן מענה
לצרכיהם השונים .התכנית מהווה מתווה להתאמה שתיעשה על ידי המורים והתאמת התכנית
באופן שלכל תלמידיהם תהיה גישה ללמידה מאתגרת ,רלוונטית ומותאמת לאורך כל שנות
לימודיהם בבית הספר מהקדם יסודי ועד החטיבה העליונה .בכדי לקדם ולפתח תכנית למידה
כוללנית יותר ,יש לקחת בחשבון שלושה עקרונות בסיסיים:

88

 .0על המורים לכוון לכך שלכל תלמיד תהיה ההזדמנות לחוות הצלחה ולהגיע לסטנדרטים
גבוהים ככל האפשר .לצורך כך עליהם לבנות את תכנית הלימודים הכללית להקניית ידע
וכישורים באופן התואם את היכולת הספציפית של כל תלמיד .מן המורה נדרשת אם כן
גמישות רבה בבחירת השלבים החיוניים בתהליך הלמידה והתאמת תכנית הלימודים לכל
תלמיד כך שיוכל להתקדם ולהפגין את הישגיו .גישה זו כוללת התאמת התכנים תוך הבהרה
ושימוש בהקשרים ואסוציאציות לאותם תלמידים מתקשים כמו גם העשרת התכנים-העמקה
והרחבה של נושאי הלימוד ויצירת אתגרי למידה לתלמידים המתקדמים ולאלה שמוגדרים
כמחוננים.

89

 .3מתן מענה למגוון הצרכים הלימודיים של התלמידים :בשלב בניית תכנית הלימודים על
המורים להציב רף ציפיות גבוה ולספק הזדמנויות לכל התלמידים להגיע להישגים לרבות
בנים ובנות ,תלמידים עם צרכים לימודיים מיוחדים ,תלמידים עם לקויות למידה ,תלמידים
מרקע תרבותי וחברתי מגוון ,תלמידים מקבוצות אתניות שונות כולל מהגרים ,פליטים
ומבקשי מקלט מדיני ותלמידים דוברי שפות שונות .המורים צריכים להיות מודעים לכך
שהתלמידים מביאים איתם לבית הספר התנסויות שונות ,תחומי עניין ,חוזקות וכישורים
שישפיעו על דרך הלמידה שלהם ולכן על המורים מוטלת האחריות לתכנון גישות להוראה
ולמידה באופן שכל התלמידים יוכלו להיות שותפים מלאים ואפקטיביים ללמידה .כמו כן,
המורים צריכים להיות מודעים לחקיקה בנושאי שוויון הזדמנויות ובנוגע לגזע ,מין ומוגבלות,
על מנת שיוכלו להבטיח מתן מענה לצרכיהם של כלל התלמידים .לשם מתן מענה לכל
התלמידים ,על המורים ליצור סביבות מטפחות למידה שמעודדות מוטיבציה וריכוז בלמידה,
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UK Department of Education, Refugees, new arrivals and asylum seekers,
 http://www.education.gov.uk/schools/pupilsupport/inclusionandlearnersupport/eal/a0076807/refugeesnew-arrivals-and-asylum-seekers
The National Curriculum, Handbook for Primary Teachers in England ,Inclusion: Providing effective 88
learning opportunities for all pupils,
https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/QCA -99-457.pdf
 89שם ,עמ' 03
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לספק שוויון הזדמנויות באמצעות גישות הוראה יצירתיות ,לקבוע יעדים ברורים ללמידה
ולהשתמש בגישות מותאמות לצרכי הערכה.

90

 .2התמודדות עם מכשולים אפשריים ללמידה והערכה של קבוצת תלמידים או של תלמיד
כפרט :על המורים לנקוט באמצעי פעולה בכדי להבטיח גישה ללמידה לכל התלמידים בעלי
צרכים לימודיים מיוחדים ,כך למשל מוטל עליהם :לסייע לתלמידים שצריכים עזרה
בתקשורת ,שפה ואוריינות ,לתכנן במידת הצורך שימוש בעזרים ,חושים והתנסויות כדי לחדד
ולפתח את ההבנה של התלמידים ,לתכנן את ההשתתפות הפעילה של כלל התלמידים בלמידה
ובפעילויות פיזיות ,לסייע לתלמידים לנהל את ההתנהגות שלהם באופן שיאפשר להם למידה
יעילה ובטוחה ,לעזור לילדים שזקוקים לתמיכה נפשית במיוחד במצבים של טראומה ומתח
בכדי שיוכלו לקחת חלק בתהליכי הלמידה.
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הכשרת המורים לעבודה עם תלמידים בעלי צרכי למידה שונים
בהתאם לסטנדרטים החדשים (ספטמבר  )3103שגובשו למורים ולמדריכי המורים בבריטניה,
המורים מחויבים להתאים את ההוראה שלהם לחוזקות ולצרכים של כלל התלמידים .כלומר:
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לדעת מתי ואיך להשתמש בגישות שיאפשרו לתלמידים ללמוד בצורה יעילה.



להיות בעל הבנה ובטחון כיצד גורמים שונים יכולים לדכא את היכולת של התלמידים
ללמוד ומהן הדרכים הטובות ביותר להתגבר על כך.



להפגין ידע ומודעות להתפתחות הפיזית ,החברתית והאינטלקטואלית של הילדים ולדעת
כיצד להתאים את ההוראה כדי לתמוך בחינוך התלמידים בשלבים השונים של
ההתפתחות שלהם.



להבין היטב את הצרכים של כל התלמידים כולל אלה בעלי צרכי למידה מיוחדים ,צרכי
למידה גבוהים ,תלמידים שהאנגלית עבורם היא שפה שניה ,תלמידים בעלי מוגבלויות,
ולדעת להשתמש בגישות הוראה ייחודיות כדי לשלב ולתמוך בהם.

המימון לבתי הספר ותכניות מותאמות להכלת שונות במערכת החינוך
בתי הספר מקבלים מימון על בסיס הוצאות שוטפות (הוצאות על מורים ,צוות ביה"ס ,ספרים,
ציוד בסיסי ,תיקונים ותחזוקה) במסגרת מענק  (Dedicated Schools Grant) DSGוהוצאות על
רכישות או שיפורים מנכסי הון (כגון מבנה ,ציוד נייח ומכונות).
מענק  DSGמועבר מהממשלה לרשויות המקומיות .הרשויות המקומיות קובעות את גובה המימון
המועבר לכל בית ספר בתחומן .בעת קביעת התקצוב חייבים להילקח בחשבון מספר התלמידים
המשוער ומספר התלמידים המוגדרים בסיכון מבחינה חברתית .גורמים חשובים נוספים הם:
צרכים לימודיים מיוחדים ,הוראת אנגלית כשפה נוספת ,רמת ההשגיות .גורמים אחרים שעשויים
להילקח בחשבון הם גודל ומצב הבניינים בבית הספר והשטח ביחס לבתי ספר אחרים ,משכורות
90
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בית הספר ומספר המורים החדשים .בנוסף לקבלת מימון מהקופה הציבורית ,בתי הספר רשאים
לגייס כספים מתורמים עצמאיים ,הורים ואחרים או באמצעות פעילויות נוספות כגון השכרת בית
הספר לפעילויות חוץ וכיו"ב.

93

מימון בית ספרי ואינדיבידואלי  - Pupil Premiumהחל מאפריל  3100בתי הספר מקבלים
הקצבה מיוחדת בגובה של  £600לתלמיד 94,בנוסף לתקציב משרד החינוך .מטרת ההקצבה היא
לסייע לתלמידים מאוכלוסיות מוחלשות ולהתמודד עם חוסר שוויון בחינוך .המימון מאפשר
לבית הספר לבחור באסטרטגיות שונות המתאימות להם בכדי לקדם את אותם תלמידים
95
ולהביאם להישגים.
הקרן לתרומה בחינוך )– The Education Endowment Fund (EEFעמותה שהוקמה בשנת
 3101ומעניקה מלגה בגובה של  034מיליון ליש"ט כדי לסייע לפיתוח גישות יצירתיות שמטרתן
להעלות את רמת ההישגים של ילדים משכבות חלשות בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים.
מטרתה של הקרן היא למעשה לשבור את הקשר הקיים בין הכנסת המשפחה להישגי ילדיה
בחינוך ,להבטיח שהילדים מכל שכבות האוכלוסיה יוכלו לממש את הפוטנציאל שלהם להפיק את
המקסימום מהכישורים שלהם.

96

שכר לימוד אחד לאחד  One on One Tuitionבתי הספר מקבלים מענק ממשלתי שמיועד לסייע
לתלמידים שונים בהתאם לצרכיהם .בית הספר יכול להשתמש במענק כראות עיניו ולספק מימון
נוסף לילדים מתקשים כמו גם לילדים בעלי יכולות אקדמיות גבוהות יותר מהממוצע.
אנגלית כשפה שניה  - EALהחוק מדגיש שילדים שאנגלית אינה שפת אמם לא אמורים להיחשב
באופן אוטומטי כמי ששייכים לחינוך המיוחד .כדי לסייע לבני המהגרים המשתלבים במערכת
החינוך הרגילה ,בית הספר יכול להעסיק מורי עזר דו-לשוניים .מאפריל  3100המענק לקידום
הישגי התלמידים מהמיעוטים האתניים ה ,EMAG -שהיה מיועד גם לספק תמיכה בתלמידים
הדו-לשוניים ,אינו מועבר בנפרד אלא משולב במסגרת המענקים לתמיכה של בתי הספר.

97

מתן מענה לקידום ופיתוח כישורים ויכולות שונים ,סגנונות למידה ותחומי עניין שונים
למרות שתכנית הלימודים קבועה ומוגדרת במסגרת החוק לחינוך היסודי ,למורים יש את חופש
הפעולה להחליט על שיטות ההוראה וחומרי הלימוד במקצועות השונים שהם מלמדים .המורה
צריך לוודא שתכנית השיעור תואמת את דרישות תכנית הלימודים הכללית ובעיקר תפקידו לדאוג
לכך שהשיעור יהיה מותאם למגוון היכולות ,הצרכים והלמידה המוקדמת של התלמידים השונים
בכיתה .למרות שתכנית הלימודים הארצית מחולקת לפי נושאים שונים ,בתי הספר לא נדרשים
93
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ללמד את הנושאים בנפרד וכך הם יכולים לשלב בין נושאים באופן שמקצוע אחד יהיה שזור
במסגרת למידה של מקצוע אחר .בתי הספר יכולים להשתמש באמצעי המחשה וטכנולוגיות
חדישות ללמידה אינטראקטיבית ובהן מחשבים ,מצלמות דיגיטליות ,מכשירים ניידים ורובוטים
שבאים לקדם ,לפתח ולשפר את כישורי הלמידה של התלמידים.

98

מתן מענה להבדלים הנובעים מהישגים לימודיים ולקבוצות ייחודיות
החוק לחינוך היסודי משנת  0344כמו גם החוק החדש משנת  3113מגדירים את מטרות התכנית
הלימודים כקידום ההתפתחות הרוחנית ,מוסרית ,תרבותית ,מנטלית ופיזית של התלמידים בבית
99

הספר ובחברה וכן להכין את התלמידים להזדמנויות ,לאחריות ולהתנסויות שצפויות להם.
החוק קובע כי כל תלמידי חינוך החובה זכאים לחינוך שמותאם לגילם ,יכולותיהם ,נטיותיהם
וכישוריהם ומבתי הספר מצופה לספק את הצרכים השונים והמגוונים של תלמידיו .על צוות
ההוראה להתחשב באספקטים שונים כשהוא מעריך את הישגיהם של תלמידים ובין היתר עליו
להתייחס למידת צמצום הפערים בין ביצועיהם של קבוצות שונות של תלמידי בית הספר
בהשוואה לכלל התלמידים במדינה וכן להתייחס למידת השיפור שתלמידים השיגו ביחס לנקודת
ההתחלה האישית שלהם.
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התלמידים בבריטניה זכאים לקבל ייעוץ פסיכולוגי מפסיכולוגים חינוכיים הפועלים בבתי הספר,
שירות שניתן על ידי המועצות המקומיות ומשירותי בריאות הנפש לילדים ונוער של משרד
הבריאות .הפסיכולוגים מבצעים את האבחון הראשוני ועובדים עם תלמידים וקבוצות תלמידים
שמתמודדים עם לקויות למידה ו/או בעיות חברתיות ורגשיות כלשהן .כמו כן הם מספקים ייעוץ
והדרכה לצוות החינוכי ולהורים ומפתחים תוכניות התערבות שמטרתן לקדם את הרווחה
הפסיכולוגית ,ההתפתחות החברתית ,רגשית והתנהגותית של התלמיד .ההתערבויות עשויות
לכלול תכניות למידה בשיתוף פעולה עם ההורים והמורים .הפסיכולוגים החינוכיים יכולים גם
לספק הדרכה לצוות החינוכי בנושאים כגון התמודדות עם לחץ ,בעיות התנהגות ואלימות.

101

השירותים לבריאות הנפש של ילדים ומתבגרים מספקים מענה בכל הקשור להתמודדות עם
הפרעות ונושאים שונים כגון :הפרעות קשב וריכוז ,חרדה ,אוטיזם ,בעיות התנהגות ,תוקפנות,
דכאון ,הפרעות אכילה ,הפרעה כפייתית-אובססיבית ,הפרעות פסיכוטיות כמו סכיזופרניה
ושימוש בסמים .הצוות הטיפולי במרכזים לבריאות הנפש כולל רופאים ,אחיות ,פסיכיאטרים,
וצוותי בריאות ,רופאי משפחה ומטפלים וההתערבויות עשויות לכלול טיפולים תרופתיים שונים
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וייעוץ אישי על ידי מטפלים .הצוות עובד בשיתוף פעולה מערכתי עם בית הספר ,שירותי הרווחה
והייעוץ וההורים.

102

תלמידים מחוננים
הגישה המקובלת כלפי אוכלוסית התלמידים המחוננים היא כוללנית והוליסטית .גישה שוויונית
וכוללנית לתלמידים מחוננים מעוגנת בחוק תכנית הלימודים החדשה המחייב את מערכת החינוך
לספק גישה והזדמנות שווה לכל התלמידים בהתאם ליכולותיהם .דגש מיוחד מושם על ההכרה
והכבוד לשוני אינדיבידואלי ,לזיהוי צרכים אישיים ,למתן גמישות במסגרת בתי הספר לתלמידים
בעלי יכולת ,מחוננות או כשרון מיוחד והכשרתם של אנשי מקצוע וארגונים לעבודה עם
האוכלוסיה הספציפית הזו .על בתי הספר מוטל למנות רכז שאחראי לאיתור וטיפול באוכלוסית
המחוננים ובניית תוכניות מיוחדות להעשרה .כמו כן ,על בתי הספר לדאוג לתמיכה מתאימה
לתלמידים אלה ובמיוחד לאלה מבינהם שנמצאים בסיכון לתת-הישגיות .חלק בסיסי בהעשרת
הסביבה הלימודית של התלמידים מתרחש באמצעות טכנולוגיות תקשורת חדישות  ICTוכן מתן
תיגבור במקצועות כמתמטיקה או אפשרות לגשת למבחנים מקדימים לאוניברסיטאות.

103

לסיכום
נדמה כי המדיניות הבריטית בנושא מתן מענה לתלמידים בעלי שונויות היא אמביוולנטית.
מצד אחד מזוהה הצורך להתאים את מערכת החינוך למגוון של התלמידים הבאים מרקע
תרבותי ,סוציו-אקונומי ,לשוני ולימודי מגוון ,וישנה הגדרה מפורשת של הצעדים שיש לנקוט
ברמה המערכתית למניעת האפליה במערכת החינוך .ברחבי בריטניה מתבצע איסוף של מידע לגבי
ההשגיות של התלמידים בני המהגרים ובתי ספר שיוצרים הפרדה ובידול מאותרים ומטופלים.

104

עיקר הפעילות מתמקד במתן מענה במסגרת תקציבית באמצעות מענקים שונים הניתנים לבתי
הספר וספציפית למשפחות ותלמידים המתמודדים עם קשיים הנובעים משוני כלשהו המגביל את
יכולתם להשתלב בבית הספר הרגיל .בריטניה יכולה ללמוד מהמדינות הנורדיות וקנדה כיצד
למפות צרכים חדשים והזדמנויות שהמהגרים מביאים איתם לבתי הספר .תלמידים אלה לא
מקבלים ,כמו בפינלנד ושוודיה ,קורסי הכשרה ברמה גבוהה באנגלית כשפה שניה.
מצד שני ,בבריטניה עדיין מקובל להפנות תלמידים בכיתות היסודי להקבצות למרות שמחקרים
רבים מראים כי בחלוקה להקבצות במיוחד בגיל הצעיר ישנה פגיעה בדימוי העצמי של התלמיד
המתקשה ,הדגשה של הפערים בין בני מהגרים לילידי המקום בין בנים לבנות ומכאן שזה מביא
להגדלת הפערים באופן שהוא פעמים רבות בלתי הפיך.
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קנדה
הבחירה בקנדה
קנדה מהווה דוגמא למדינה גדולה עם שטח וביזור גיאוגרפי נרחב ,שהיא הטרוגנית מבחינה
תרבותית ומתמודדת עם הגירה מאד גדולה ויחד עם זאת מצליחה להגיע להישגים מאד גדולים
בתחום החינוך .מנתוני ה OECD-עולה כי קנדה שייכת לקבוצת המדינות בעלות הביצועים
הגבוהים ביותר בציוני אוריינות ,מתמטיקה ומדעים והיא ממוקמת במקום ה ,5-עם ציון של 431
(הממוצע עומד על  .)431אחוז בעלי ההשכלה התיכונית הוא  33%בקרב צעירים קנדים בני .24-34
זהו נתון הגבוה ב 00%-מהממוצע ה ,OECD-שעומד על .50%

105

למרות היותה מדינה הטרוגנית מבחינה תרבותית ,לשונית ,אתנית ולאומית ,לקנדה הישגים
מרשימים בכל הקשור לצמצום פערים חברתיים ולימודיים .מערכת החינוך הקנדית מצליחה
לספק לתלמידיה גישה פחות או יותר שווה לחינוך ברמה גבוהה כפי שעולה מנתוני ה :OECD-בין
 31%התלמידים המובילים ל 31%-המתקשים מפריד פער של  14נקודות (ממוצע ה OECD-עומד
על  33נקודות) 106.מעבר לכך שהישגי התלמידים הם באופן בולט גבוהים ,ביצועיהם טובים ללא
107
קשר למעמדם החברתי-כלכלי ,שפת האם שלהם או מקום הולדתם (בקנדה או מחוצה לה).
מערכת החינוך הקנדית
מערכת החינוך בקנדה מנוהלת בפרובינציות ולא ברמה ארצית .לממשלה הפדרלית יש השפעה
מועטה ,אם בכלל ,על מערכת החינוך של הפרובינציות ולא קיים משרד חינוך פדרלי.
בפרובינציות ,האחריות מחולקת בין משרד החינוך של הפרובינציה (הממונה על בניית תכנית
הלימודים ,קביעת המדיניות בבתי הספר וכן על העברת רוב המימון לבתי הספר) לבין ועדי
המנהלים של בתי הספר .בהיעדר גוף ממשלתי מרכזי ,התגבש פורום של שרי החינוך
מהפרובינציות שמתכנס לתיאום מטרות ושיתוף פעולה בנושא קביעת מדיניות .ישנם מספר
דגשים משותפים ברמת קביעת המדיניות ובהם :ההשקעה בבניית תכנית הלימודים ,הבחירה
במורים איכותיים והכשרת מורים ברמה גבוהה ,חלוקת המימון באופן שוויוני שמאפשר מתן
מענקים לתלמידים מרמות סוציו-אקונומיות חלשות ,תכניות ספציפיות לקידום בתי ספר
באזורים נחשלים ומימון שבא לחזק מחוזות עניים יותר.

108

מחקר שנעשה ב OECD-קובע כי ישנם שלושה קריטריונים אפשריים להצלחה הקנדית בהישגי
החינוך הגבוהים ובצמצום הפערים :התרבות הקנדית ,מדיניות הרווחה הקנדית

109

ושלושה

גורמים ספציפיים בקביעת המדיניות – בחירת המורים ,מתן מימון שוויוני ותכנית הלימודים.

110

בדומה לשוודיה ופינלנד ,קנדה מהווה דוגמא למדינת רווחה שמספקת רשת הגנה חברתית חזקה

105

הנתונים מתבססים על נתוני ה OECD- Better Life Index
http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/education/
 106שם
 107שם
 108שם ,עמ' 11
109
על פי מדדי הרווחה  ,well-beingקנדה ממוקמת בעשירון העליון בין המדינות בכל הקשור לתנאי דיור ותעסוקה,
הישגים בחינוך ,שירותי בריאות ומעל לכל בשביעות הרצון מהחיים OECD Better life initiative compendium of
OECD well-being indicators, Retrieved from http://www.oecd.org/std/47917288.pdf
 110שם ,עמ' 25
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לאזרחיה עם ביטוח בריאות ממשלתי .החברה הקנדית רואה עצמה אחראית באופן קולקטיבי
לרווחה החינוכית של ילדיה ,דבר שיוצר ציפייה מכלל התלמידים להצליח בביה"ס.
אחד הנתונים הבולטים במבחני ה PISA-הקנדיים הוא ההצלחה הגבוהה יחסית של ילדי מהגרים.
קנדה ,ששטחה הגיאוגרפי עצום ,צפיפות האוכלוסין בה קטנה ושיעורי הילודה נמוכים היא מדינה
מעודדת הגירה ומהגרים נתפסים כמשאב חשוב וחיוני למדינה .קנדה קולטת קרוב ל341,111-
מהגרים בשנה ומתוכם כ 41,111-תלמידים .עיקר ההגירה מגיעה לערים הגדולות  -מונטריאול,
טורונטו וונקובר .יחד עם זאת ,המאפיין הבולט של ההגירה לקנדה הוא שמדובר לרוב
באוכלוסייה ברמה גבוהה .המהגרים לקנדה מתחלקים לשלושה – אוכלוסיית הפליטים (כ33,111-
נכון לשנת  ,)3115בעלי נכסים משפחתיים (כ )24,111-ומהגרי עבודה שמגיעים למלא משרות
נדרשות (כ )041,111-והם בעלי רמת השכלה גבוהה ביותר .בסך הכול בשנת  32% 3115מכוח
העבודה בקנדה כמו גם  43%מבעלי תואר דוקטור ו 41% -מבעלי תואר שני נולדו מחוץ לקנדה.

111

הנתון המרשים ביותר לגבי הישגי התלמידים הקנדים במבחני ה PISA-הוא שציוניהם של
התלמידים שלא נולדו בקנדה עלו על ציוניהם של אלה שהם ילידי המדינה .יתרה מכך ,קנדה היא
אחת המדינות הבודדות שבה אין הבדל בביצועיהם של התלמידים שאינם דוברים את שפת
ההוראה בבתיהם לבין אלה שכן .ניתן למנות מספר סיבות לכך שילדי המהגרים בקנדה מגיעים
להישגים כה גבוהים :ראשית ,כפי שנכתב לעיל ,מלכתחילה המהגרים שמגיעים לקנדה נבחרים על
בסיס השכלתם ויכולתם לתרום לחברה ולכלכלה המקומית ולכן רמת ההשכלה של ההורים לילדי
המהגרים היא גבוהה .שנית ,התפיסה הבין-תרבותית הקנדית מכבדת את חשיבותה של תרבות
המקור של המהגרים ובו בזמן מעודדת אותם להשתלב בחברה ולפתח זהות קנדית .לשם כך ילדי
המהגרים משובצים בכיתות עם תלמידים מקומיים ששפת ההוראה בהן היא אנגלית או צרפתית.
בנוסף ,בפרובינציות שקלטו את המספר הרב ביותר של מהגרים מופעלת מדיניות ברורה לתמיכה
ועידודם של תלמידים אלה להצליח.

112

התמודדות עם שונות בין תלמידים :הדוגמא של פרובינציית אונטריו
המבנה הדמוגרפי הייחודי
אונטריו ,הפרובינציה הגדולה בקנדה ,מונה קרוב ל 02-מיליון איש שהם  41%מכלל תושבי קנדה.
נכון לשנת  3103התגוררו בה מהגרים מ 311-ארצות הדוברים  021שפות 113.באונטריו כ4,111-
בתי ספר ציבוריים ,קרוב ל 31%-מהתלמידים נולדו מחוץ לקנדה ו 31%-נוספים נמנים על
אוכלוסיות המיעוטים .העיר טורונטו ,הנמצאת בחבל אונטריו נחשבת לאחת מהערים מרובות
התרבויות ביותר בעולם .במפקד אוכלוסין שנערך בשנת  3.1 ,3112מיליון מתושבי אונטריו זיהו
עצמם כשייכים לאוכלוסיית המיעוטים ,כשהם מייצגים יותר ממחצית מאוכלוסיית המיעוטים
בקנדה כולה 114.כ 311-שפות שונות הוגדרו במפקד כשפות-אם 23.0% ,מהתושבים הגדירו עצמם
 111שם ,עמ' 11
112
שם ,עמ' 10
Ontario, Canada – web site, Guiding Newcomers to Ontario, Retrieved from: 113
http://www.ontarioimmigration.ca/en/
114
Ontario Trillium Foundation. (2010). Diversity in Ontario: a community profile, p.11.Retrieved
from: http://www.otf.ca/en/knowledgeSharingCentre/resources/DiversityReportOntarioENGLISH.pdf
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כמי שאנגלית היא שפת אמם ו 4.3%-מהאוכלוסייה דיווחו שצרפתית היא שפת אמם .אוכלוסיית
הילידים ) (Aboriginalהכפילה עצמה פי חמש מהר יותר מאוכלוסיית הלא-ילידים בין השנים
 ,3110-3112כאשר יותר משליש ( )24.1%מאוכלוסייה זו מורכב מילדים ונוער מתחת לגיל .03
בנוסף ,אונטריו מושכת אליה יותר מהגרים מכל פרובינציה אחרת בקנדה .כאשר בין השנים
 3110-3112מתוך  0.0מיליון המהגרים שהגיעו לקנדה  43.2%בחרו להשתכן באונטריו .באשר
לדת ,ההערכה היא שעד שנת  3101כחמישית מהאוכלוסיה תשתייך לאחת הקהילות הבאות:
איסלם ,בודהיזם ,הינדואיזם ,יהדות או חסרי דת.

115

מערכת החינוך הקנדית באונטריו
מערכת החינוך מורכבת מגני ילדים בגילאי  ,4-4גני קדם יסודי בגילאי  4-2ובית הספר יסודי
שמתחיל בגיל  .2חינוך החובה נמשך עד גיל  .02בית הספר היסודי נשמך מכיתה א' עד כיתה ו',
חטה"ב היא בכיתות ז'-ח' והחטיבה העליונה ט'-יב' .באונטריו ישנן גם כיתות יג' .באונטריו כמו
גם בניו ברונסוויק חינוך החובה נמשך עד גיל  .05מאז שנת  3111מספר התלמידים בכיתות
בבתיה"ס היסודיים באונטריו יורדים באופן משמעותי ועומדים כיום על לא יותר מ 32 -תלמידים
בכיתה .ב 31.2%-מהכיתות ישנם פחות מ 31-תלמידים בכיתה .מדיניות זו של ממשלת אונטריו
נובעת מההכרה שילדים בכיתות קטנות זוכים לתשומת לב גדולה יותר ,ויש להם סיכויים טובים
יותר להצליח בבית הספר היסודי ובתיכון ואילך.

116

מערכת חינוך כוללנית באונטריו
ב 3-באפריל 3113 ,משרד החינוך באונטריו פרסם את "מזכר  - "003תכנית אסטרטגית לפיתוח
ויישום מדיניות לחינוך כוללני ושיוויוני בבתי הספר באונטריו .כותרת המסמך מלמדת על
מחויבותו למימוש פוטנציאל השונות"Realizing the Promise of Diversity: Ontario's Equity :
"" .and Inclusive Education Strategyהאסטרטגיה שפיתחנו" ,כך נכתב במסמך" ,מזהה את
השונות והמגוון התרבותי (הרבגוניות) שנוצר מריבוי התרבויות באונטריו כמקור כוח ולכן היא
מכוונת לקידום חינוך כוללני שיצמצם כל מכשול לדעה קדומה ודינמיקות שעלולות להגביל את
היכולת של תלמידינו ללמוד ,להתפתח ולתרום לחברה .לכן אנו קוראים לכך ש:

117

-

משרד החינוך יספק הכוונה ,תמיכה והדרכה למערכת החינוך כיצד להביא לכך שכל תלמיד
יזכה לסביבה חינוכית חיובית שבו הוא יוכל להגיע למימוש הגבוה ביותר של הפוטנציאל שלו.

-

הנהלת בית הספר תדאג לפתח וליישם מדיניות לחינוך כוללני ושוויוני ולהגדיר הוראות
ברורות לבית הספר ולצוות ההוראה.

-

כל בית ספר ייצור סביבה לימודית חיובית ,וכן יאמץ ויקדם שוויון ,חינוך כוללני ותמיכה
במגוון האנושי".

115

Ontario Ministry of Education. (2009). Realizing the promise of diversity: Ontario's equity and
inclusive education strategy, p. 8,Retrieved from:
http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/equity.pdf
116
Ontario Ministry of Education, Class-Size Tracker, Retrieved from:
http://www.edu.gov.on.ca/eng/cst/
 117שם ,עמ' .00
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המסמך מגדיר חינוך כוללני ( )inclusive educationככזה המושתת על עקרונות הקבלה וההכללה
של כלל התלמידים במערכת שיש בה כבוד לשונות ושכל אחד זוכה בה ליחס מכבד .התלמידים
רואים השתקפות של עצמם בתוכנית הלימודים ,בסביבה הפיזית שמקיפה אותם ובכל הסובב
אותם.
החזון שעמד מאחורי גיבוש התכנית היה שראשית ,כל התלמידים ,ההורים ,ושאר חברי הקהילה
המעורבים בביה"ס יזכו לכבוד ולתחושת שייכות .ושנית ,כל תלמיד יזכה לתמיכה והשראה
118

להצליח בתרבות שמעודדת רמת ציפיות גבוהה ללמידה.
במסגרת התכנית ממשלת אונטריו הגדירה שלושה יעדים שעליה להשיג על מנת לקיים חינוך
כוללני ושוויוני בהתאם לרמת הציפיות שהציבה לעצמה:

119

א .שיתוף פעולה בין משרד החינוך ,הנהלות בתי הספר ובתי הספר עצמם בנושא של צמצום
האפליה והסרת כל מכשול ודעה קדומה.
ב .בניית מדיניות ותוכניות פעולה שיתמכו בסביבות למידה חיוביות כך שכל התלמידים יוכלו
להיות מעורבים בתהליכי הלמידה באופן שיעצים אותם ,כשהם זוכים לתמיכה מהמורים
והצוות ממנו הם לומדים .הצוות החינוכי ילמד לעבוד בסביבה מכבדת ,תומכת ומקבלת כל
תלמיד באשר הוא.
ג .שקיפות ודיווח שהם חיוניים לחיזוק ושמירה על אמון הציבור במערכת החינוך .היבטים אלה
יוצגו באמצעות ממדים ברורים של הצלחה (המתבססים על אינדיקטורים מוגדרים מראש),
ובאמצעות העברת מידע לציבור על ההתקדמות ביצירת שוויון לכלל התלמידים.
האסטרטגיה של אונטריו שונה מתוכניות לרפורמות במדינות אחרות (כגון ארה"ב) בכך שהיא
נעדרת ענישה וצורך במתן דין וחשבון ,העלאת שכר בהתאם לביצועים ותחרות בין בתי הספר.
עקרונות המפתח נשענים פחות על מושגים כלכליים כגון תמריצים ומחויבות למתן דין וחשבון
ויותר על מונחים חברתיים של תרבות ,מנהיגות ומטרות משותפות .כמו כן ,מושם פחות דגש על
"יצירת אנשים טובים יותר" ויותר על הרעיון של לעבוד עם מי שיש ולהביא לידי ביטוי ומיצוי
מירבי את פוטנציאל הכישורים של כל אחד .בכל המובנים הללו ,המודל של אונטריו מאתגר את
התאוריות המבוססות על גישת השוק לרפורמה.

120

יישום תכנית משרד החינוך באונטריו להכלת שונות
על מנת ליישם את התכנית לקידום חינוך כוללני ושוויוני ,הוועד המנהל של בית ספר צריך
להתמקד בשמונה הנקודות הבאות:

121

 .3מדיניות ,הוראות ,תוכניות ופרקטיקות ברמת הוועד המנהל
על הוועד המנהל מוטל לשלב את עקרונות החינוך הכוללני והשוויוני במסגרת מדיניות בית
הספר ,ההוראות ,התוכניות והפרקטיקות כך שעקרונות אלה יהוו חלק בלתי נפרד מהמדיניות
118

שם ,עמ' .4
 119שם עמ' .2
120
OECD. (2011). Strong Performers and successful performers in Education:Lessons from PISA for
the United Stated, p. 75, Retrived from: http://www.oecd.org/pisa/46623978.pdf
121
Ontario Ministry of Education, Policy/Program Memorandum No. 119, Retrieved from:
http://www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/119.html
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והאופרציה הבית ספרית בכללותה .בנוסף ,בית הספר צריך לעשות מאמץ לזהות ולהוקיע כל
אפליה ודעה קדומה שעלולים להגביל את הסיכוי של תלמידים מרקע שונה ומגוון להתקדם,
לקבל הכוונה ,לרכוש תעסוקה ולהצליח בחברה.
 .2שיתוף פעולה ומחויבות בניהול והנהגת התכנית
ישנו צורך במחויבות ובשיתוף פעולה מצד כל הגורמים המעורבים בחינוך ובהם התלמידים
עצמם ,הורים ,פדרציות ,אוניברסיטאות ומכללות ,ארגונים נותני שירות ושותפים אחרים
בקהילה .מכל אלה מצופה המחויבות למניעת אפליה והסרת כל מכשול לרווחתם והצלחתם של
כלל התלמידים.
 .0מערכת יחסים בין בית הספר והקהילה
מעורבות פעילה של ההורים והקהילה יסייעו להבטיח מחויבות ברת-קיימא לבית הספר
ולתכנית לקידום שוויון .קשר חזק בין ביה"ס והקהילה הוא חיוני ליצירת שינוי משמעותי שבו
לכל התלמידים תהיה ההזדמנות לממש את הפוטנציאל שלהם ללא קשר לנסיבות אישיות.
 .3תכנית לימודים כוללנית ופרקטיקות ברורות לצורכי הערכה
בכדי לאפשר לתלמידים לחוש שייכות למערכת החינוכית ולתהליכי הלמידה ,בתי הספר צריכים
לקיים תכנית לימודים ,משוב והערכה אפקטיביים ואסטרטגיות למידה שמשקפים את היכולות
האינדיבידואליות ,את תחומי העניין וסגנונות הלמידה הספציפיים של כל תלמיד .בנוסף ,בית
הספר צריך לספק לתלמידים הזדמנויות ללמוד על מגוון של תרבויות ,גישות והיסטוריה באופן
כזה שהתלמיד יחוש שהוא זוכה לייצוג במסגרת תכנית הלימודים והתרבות הבית ספרית .כמו
כן על המורים להשתמש באסטרטגיות שונות ויצירתיות להערכת התלמידים באופן אמין שימנע
מקיפוח ואפליה של תלמידים ובדרך בונה שיוביל לשיפור אפקטיבי של הלמידה.
 .5מתן מקום וביטוי לנושא הדת
בתי הספר מחויבים לחוק זכויות האדם שגובש באונטריו שאוסר על אפליה על רקע של דת
ואמונה ומחייב את בתי הספר למצוא דרך להכיל את הדת במסגרת הבית ספרית באופן
שיאפשר לתלמידים ולצוות ביה"ס לשמור ולמלא את חוקי הדת של כל אחד ואחת על פי רצונו
ואמונתו.
 .6יצירת אקלים בית ספרי שמונע אפליה והטרדה
בית הספר מחויב ליצור אקלים מכיל וחיובי לכלל תלמידיו מתוך הבנה שכאשר יחסים
מושתתים על כבוד הדדי ,תרבות הכבוד הופכת להיות הנורמה .יש צורך לבחון את האקלים
הבית ספרי ואיזה מענה נותן ביה"ס להתנהגות לא נאותה או אף אלימה ובעיקר כזו שבאה על
רקע גזעני.
 .7התמקצעות של הצוות
הנהלות בתי הספר מחויבות לספק מידע להורים ולתלמידים בנוגע למהו חינוך כוללני ושוויוני
וכן לאפשר לחברי הצוות בהם המורים ,יועצים חינוכיים ,צוות מסייע ,וחברי הנהלה להשתתף
בהכשרות מקצועיות בנושאים כגון :מניעת-גזענות ,מניעת-אפליה ,אלימות על בסיס מגדרי.
 .8דיווח ושקיפות
בנוסף למחויבות הוועד המנהל של ביה"ס לדווח למשרד החינוך על ההתקדמות ביישום
המדיניות ליצירת חינוך כוללני ושוויוני בביה"ס ,יהיה עליו ליידע את קהילת ביה"ס בנושא וכן
לפרסם את הפרטים בנושא באתר הבית ספרי.
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התכנית לפיתוח חינוך כוללני ושוויוני באונטריו נבנתה על פני מערך של שלוש שנים ,במהלכו צפוי
להתקיים פיקוח ומעקב שנתי על ידי משרד החינוך .ישנן מטרות שנתיות מוגדרות של התכנית
והיא מחולקת למהלכים אופרטיביים באחריות ההנהלה ובית הספר ,כמו כן מוגדרים דרכי
122

הפיקוח ,ממדי ההערכה ומדידת ההצלחה של התכנית.
מספר דוגמאות למדיניות ותוכניות של משרד החינוך שקשורות לאסטרטגית החינוך הכוללני
והשוויוני כוללות:

123

-

התכנית לחיזוק השפה והתרבות הצרפתית בבתי הספר הפרנקופוניים דוברי הצרפתית .בתי
הספר עובדים בשיתוף פעולה עם ההורים ונציגים מהקהילה כדי לפתח וליישם את המדיניות
לחיזוק השפה הצרפתית ובכדי להבטיח הישגים גבוהים לכלל התלמידים.

-

האסטרטגיה לפיתוח אוריינות וחשיבה חשבונית – זו תכנית שמטרתה לקדם שוויון בהישגים
ובציונים של כלל התלמידים ביסודי ולתמוך בשיפור הקריאה ,הכתיבה ,והמתמטיקה במיוחד
בקהילות נידחות וכאלה במעמד סוציו-אקונומי נמוך.

-

התכנית לקליטת מורים – שמיועדת לסייע למורים חדשים לפתח את הכישורים הדרושים
להם כדי לבנות סביבת למידה כוללנית ומכילה לתלמידים .בין היתר ,התכנית באה לספק
מענה לנושאים כשוויון ,מגדר ,גזע ,ותרבות.

-

המדיניות לשילוב הורים – הורים שמשתלבים בוועדי ההורים ובמועצות בתי הספר

התכנית לשילוב ילדי האבוריג'נים במערכת החינוך
מסגרת מדיניות החינוך באונטריו בנויה באופן שאמור לספק תמיכה בלמידה ובהשגים של
התלמידים הילידים ולקדם מודעות גדולה יותר בבתי הספר לתרבויות ,להסטוריה ולאמונות של
העמים הראשונים ( )Fisrt Nationsוהאינואיטס (.)Inuits
תכנית הלימודים באונטריו מכילה מסגרת של ציפיות בכל הדיסציפלינות שמועצות והנהלות בתי
הספר יכולות לבנות עליהן כדי לשלב את האוכלוסיות הללו ולחזק את גאוותן במורשת העשירה
שלהן ותרומתן לחברה הקנדית .תכנית הלימודים מכילה גם הזדמנויות לתלמידים ללמוד על
התרבות ,ההסטוריה והשקפות העולם של ילידי קנדה וללמוד את שפות האם שלהם .הזדמנויות
לימודיות אלה מטרתם לטפח ולחזק את תחושת הזהות התרבותית בקרב התלמידים.

124

.

לסיכום
בקנדה יש ניסיון מעשי ופרקטיקות טובות בכל הקשור למתן מענה לצרכים החדשים ולהזדמנויות
שהתלמידים המהגרים מביאים איתם לבתי הספר .לכל הילדים במדינה ,ללא קשר לרקע שלהם
ולמעמדם ,יש את הזכות לקבלת חינוך איכותי .ברוב הפרובינציות תלמידים חדשים עוברים
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Ontario's Ministry of Education, Policy/Program Memorandum No. 119, Retrieved from:
http://www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/119.html
Ontario's Department of Education. (2009). Realizing the promise of diversity: Ontario's equity and 123
inclusive education strategy, p. 25, Retrieved from:
http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/equity.pdf
124
Ontario Schohols, 2011, Kindergarten to Grade 12, Policy and Program Requirements, p. 19.
Retrieved from: http://www.edu.gov.on.ca/eng/document/policy/os/ONSchools.pdf
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אבחון שבודק את הרקע הלימודי שלהם ובוחן את הצרכים הלימודיים הספציפיים ובמקביל
הורים וילדיהם מקבלים הדרכה להיכרות עם חיי בית הספר.
באופן כללי מערכת החינוך בקנדה ,בדומה למדינות הסקנדינביות ,מצליחה לספק מענה
לתלמידים בני המהגרים .הממשלות בפרובינציות בדרך כלל מספקות תמיכה נוספת בהכשרת
מורים ובמימון לתלמיד ולעיתים תמיכה והדרכה נוספים.
החברה הקנדית רואה עצמה אחראית באופן קולקטיבי לרווחה ולהצלחה החינוכית של ילדיה
ובכך נוצר אקלים המעודד למידה והצלחה מכלל התלמידים .יחד עם זאת יש לזכור כי רמת
ההשכלה ההתחלתית של המהגרים לקנדה שונה מאד מאוכלוסיות המהגרים המגיעות למדינות
האירופאיות ולכך יש השפעה מכרעת על הישגי התלמידים בני המהגרים שלהם יש בסיס התחלתי
מנקודה גבוהה יותר והתמיכה מהבית חזקה יותר.

כל התלמידים בקנדה מפיקים תועלת במידה כזו או אחרת מהמדיניות הקנדית הדוגלת בחברה
רב-תרבותית .רובם לומדים בבתי הספר כיצד לחיות בחברה רבגונית מבחינה תרבותית ואתנית
(כפי שנעשה גם באנגליה ובשוודיה) .תלמידים בני מהגרים יכולים ללמוד על ה'מורשת' התרבותית
והלשונית שלהם אם במסגרת בית הספר או לאחר מכן .בתי ספר אינדיבידואלים יכולים להחליט
אם לאמץ את השפה הזרה הספציפית במסגרת תכנית הלימודים הבית ספרית כך שגם תלמידים
אחרים יוכלו ללמוד על השפה והתרבות של חבריהם המהגרים .ישנו דגש על הכשרת המורים
לעבודה עם תלמידים מאוכלוסיות שונות ,אך יחד עם זאת ,רק חלק קטן מהפרובינציות אימצו
מדיניות שדוגלת בגיוס מורים מרקע תרבותי מגוון (כדוגמת אנגליה והולנד).
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אסטוניה

הבחירה באסטוניה
אסטוניה מהווה מודל למדינה שיש בה מספר קבוצות לאום (אסטונים ,רוסים ,אוקראינים,
בלרוסים ,פינים ואחרים) ושתי שפות עיקריות – אסטונית ורוסית ,והשגי התלמידים גבוהים
במיוחד כאשר בהתאם לנתוני ה OECD-הממוצע הארצי עומד על ציון של  404הגבוה מהציון
הממוצע של מדינות ה OECD-של  .431במקביל ,נתוני ה OECD -מעידים על כך שמערכת החינוך
באסטוניה מספקת גישה שווה לכלל האוכלוסייה לחינוך ברמה גבוהה וכך הפער בין הישגי 31%
התלמידים המתקדמים לבין הישגי  31%התלמידים החלשים עומד על  24נקודות בלבד לעומת
127

הממוצע של  33נקודות.

מחקר אחר המציג דירוג של רמת הרווחה של הילד במדינות אירופה

מעלה כי אסטוניה נמצאת במקום השני בתחום החינוך.
125

Index,

Policy

Integration

128

במחקר זה בנוסף למדדי הOECD-

Retrieved from:
http://www.mipex.eu/canada
126
נתונים דמוגרפיים :מתוך אוכלוסיית אסטוניה המונה קרוב ל  0,211,111נפש 23% ,הם אסטונים ו  32%הם
רוסים שנחשבים לחלק מאוכלוסית המיעוטים .בנוסף מתגוררים באסטוניה מיעוטים נוספים ממדינות ברה"מ
לשעבר ובהם  3%תושבים שמוצאם מאוקראינה ,אחוז נוסף של מהגרים מבלרוס ועוד מספר אלפים של מיעוטים
אתניים ממ וצא גרמני ,פיני ,יהודי ואחרים ,בינהם הארמנים ובני הרומה.
 127הנתונים מתבססים על נתוני ה OECD- Better Life Index
http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/education/
128
יש לציין כי על פי מדדי ה  Well-beingשל ה ,OECD-במקביל לרמת הישגים גבוהה יחסית בחינוך ,נקודת
הפתיחה של אסטוניה היא נמוכה בכל הקשור לתעסוקה ,בריאות ,רשת תמיכה חברתית ולמדד שביעות רצון כללי
שהוא בעשירון הנמוך מבין המדינות הנשאלות .זה מעיד על פעולה יסודית במיוחד מצד הממשלה האסטונית בכל
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נכלל גם מדד ה  NEETהבוחן את מידת השתתפותם של אנשים צעירים במסגרות החינוך או
התעסוקה 129.מעבר להשגיה הבולטים בתחום החינוך ,אסטוניה מייצגת מערכת חינוך יחודית
130
ושיוויונית שמקדמת שכבות חלשות ותומכת בסוגי וסגנונות למידה שונים.
מדיניות הממשל בנוגע לקבוצות המיעוטים וריבוי הלשונות
בשנת  0332חוקק הסעיף הראשון בחוק האוטונומיה התרבותית של המיעוטים בני הלאום
השונים .החוק הגדיר את קבוצות הלאום כאזרחים אסטוניים והסמיך גופים שמטרתם לארגן את
מערכות התרבות והחינוך תחת המטריה של משרד התרבות .השפה האסטונית היא השפה
הרשמית היחידה באסטוניה ,יחד עם זאת ,באזורים בהם השפה השלטת היא רוסית ,הרשויות
המקומיות מחויבות לספק שירותים קהילתיים בשתי השפות .באשר למיעוטים אחרים ,המדינה
או הרשויות לא מספקות שירותים בשפה אחרת ,אך ישנם מספר מקומות שבהם משרד התרבות
מממן מענקים לגופים תרבותיים שמקדמים את התרבות של קבוצות מיעוט .בטווח הארוך מטרת
המימון שניתן לתוכניות תרבותיות לקבוצות מיעוט היא לסייע להם להשתלב בחברה ובו בזמן
לשמר ולפתח את הזהות הלאומית שלהם.
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מאפייני מערכת החינוך באסטוניה
מערכת החינוך היסודי באסטוניה מנוהלת על ידי המשרד לחינוך ולמחקר .החינוך הטרום-יסודי
של גני הילדים נמצא באחריות הרשויות המקומיות ולא באחריות המדינה .חינוך החובה נמשך 3
שנים במסגרת בית הספר המקיף הכולל את בית הספר היסודי וחטיבת הביניים .חינוך החובה
מתחיל בגיל  1בהתאם לגיל הילד ב 0-באוקטובר של שנת הלימודים ונמשך עד גיל .01
הלימודים במסגרת בית הספר המקיף מהווים תנאי מקדים לזכות להמשיך ללימודים במסגרות
העל-יסודיות ,ולמרות שבית הספר התיכון איננו חובה רוב התלמידים ממשיכים בלימודים
במסגרת התיכון.
החוקה האסטונית והחוק להגנת הילד מגדירים את זכותו של הילד לחינוך ,את החופש ללמוד
ואת עקרונות ההוראה .חוק החינוך מגדיר את הרמות השונות של החינוך כולל החינוך הבסיסי,
עקרונות הניהול וארגון מערכת החינוך ,ההשתתפות בחינוך החובה וכן את הסוגים השונים של
132

מוסדות החינוך.
בתי הספר פועלים על פי העיקרון שגישה לחינוך באיכות גבוהה צריכה להיות שווה לכולם ללא
קשר לרקע החברתי והכלכלי ,ללאום ,מגדר ,מקום המגורים או צורך לימודי מיוחד כלשהו .על
הממשלה והרשות המקומית לספק לילדים המשתייכים לחינוך החובה את ההזדמנויות להשתתף
הקשור לצמצום הפערים בחברהOECD Better life initiative compendium of OECD well-being indicators, .
Retrieved from http://www.oecd.org/std/47917288.pdf
Bradshaw, J., & Richardson, D. (2009). An Index of Child Well-Being in Europe, Child Ind. Res, 2, 129
p. 334.
UNESCO, (2004), The Development of Education, National Report of Estonia by the Ministry of 130
Education and Research, p. 23.
 131שם
Eurydice – European Encyclopedia on National Education Systems: Estonia – Single Structure 132
Education (Integrated Primary and Lower Secondary Education), Retrieved from:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Estonia:Single_Structure_Education_(Int
)egrated_Primary_and_Lower_Secondary_Education
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ולקבל חינוך בסיסי .בכדי ליישם זאת הרשות המקומית קובעת מהו בית הספר אליו משתייך כל
ילד בהתאם למקום מגוריו והילדים מתקבלים לבית הספר ללא מבחני כניסה .עוד קריטריונים
שנלקחים בחשבון לרישום התלמיד לבית הספר המקומי הם מידת הקירבה של בית הספר למקום
מגוריו ,המידה בה אחים לומדים באותו בית ספר ובמידת האפשר גם רצונותיהם של ההורים
מובאים בחשבון .הורים יכולים לבחור בית ספר לילדיהם מחוץ לאזור מגוריהם והקבלה מותנית
במידה וישנם מקומות פנויים בבית הספר .הסעות לבית הספר ובחזרה לבתי התלמידים מאורגנות
על ידי הרשות המקומית כשמרחק ההליכה לבית הספר אינו עולה על  2ק"מ.
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בשנת  3114משרד החינוך האסטוני אישר את הרפורמה בחינוך שנקראה :התכנית לחינוך במאה
ה .12-המטרה המרכזית של התכנית היתה לקדם הזדמנות שווה לכל התלמידים לקבלת חינוך
איכותי ללא קשר לרקע החברתי שלהם או למקום מגוריהם .הציפיה היתה שהתכנית תביא ל:
שיפור באיכות ההוראה ,שיפור בנגישות לחינוך ,שקיפות ושימוש יעיל במשאבים ,הקצאה יעילה
של המשאבים וחלוקת סמכויות באופן שיאפשר שיתוף גדול יותר של ההורים והתלמידים בקבלת
החלטות בתחום החינוך של ילדיהם .התקווה היתה שיישום התכנית יביא לאבחון טוב יותר של
הצרכים המיוחדים של כל ילד ,הכנה טובה יותר של הילדים בני ה 2-למעבר לכיתה א' ,שיתוף
פעולה פורה יותר עם ההורים לגבי הסביבה הרצויה להתפתחות מיטבית של ילדם ,שינוי של
תכנית הלימודים לפחות אקדמית ויותר גמישה בכדי לאפשר לכל ילד להתפתח באופן אישי
בהתאם לגיל ולאישיות שלו ,ולשינוי המערכת הפיננסית באופן שיאפשר להרכיב תכנית מותאמת
אישית לכל ילד על פי אישיותו וצרכיו .כדי לבצע את השינוי המתבקש במערכת החינוך בהתאם
לרפורמה ,הוחלט לערוך מחדש את התוכניות להכשרת מורים וכן להגדיר את המטרות של
הכשרת מורים בתוך המערכת ) .(in-service trainingכמו כן הוחלט על ארגון מחדש של מערכת
הפיקוח על בתי הספר באופן שיכיל ביקורת פנימית בנוסף לביקורת החיצונית הקיימת.
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אחת הדרכים לקדם את שיוויון ההזדמנויות שהיווה את המטרה המרכזית של הרפורמה
שהונהגה במערכת החינוך באסטוניה ,יושמה באמצעות מתן חופש בחירה רחב יותר להורים
בבחירת בית הספר לילדיהם כשהרעיון הוא שהתחרות בין בתי הספר תחייב אותם לספק חינוך
135
ברמה איכותית שתהווה מקור משיכה לתלמידים.
בגני הילדים עורכים לילדים אבחון כדי להעריך את מוכנותם לבית הספר .בתום שנת הלימודים
בגן הילדים מקבל הילד כרטיס מוכנות לבית הספר המתאר את התוצאות של המבחנים
ההתפתחותיים מבחינה קוגניטיבית ,פיזית וחברתית .על ההורה להגיש את כרטיס המוכנות לבית
הספר שבו הילד עומד להתחיל את לימודיו בכיתה א' בכדי להשלים את הרישום ללימודי החובה
בבית הספר .במקרה של תלמיד שהגיע מארץ זרה או שלמד במערכת עם תכנית לימודים שונה,
הנהלת בית הספר מחליטה לגבי הכיתה המתאימה לאותו תלמיד להמשך לימודיו בהתאם
לגילו.
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מערכת החינוך הבסיסי מורכבת מ 2 -שלבים :בשלב הראשון כיתות א'-ג' ,בשלב השני כיתות ד'-ו'
ובשלב השלישי כיתות ז'-ט' .בדרך כלל ילדים לומדים בכיתה עם בני גילם .יחד עם זאת ,בשל
הארגון הגמיש של הלמידה ,ייתכן מצב שבכיתה אחת ילמדו תלמידים בהפרש גילאים של בין שנה
לשלוש שנים .הסיבה לכך היא שישנם ילדים שמתחילים את לימודיהם בבית הספר בגיל מוקדם
יותר מגיל החובה של  1או כאלה שדחו את תחילת לימודיהם בבית הספר ועל כן הם מעל הגיל
בשנתון .כמו כן ישנם מצבים שבהם נדרש מתלמיד לחזור על שנת לימודים – להישאר כיתה.
בהתאם לתקנות החינוך הבסיסי היסודי והעל יסודי מספר התלמידים בכיתה לא יעלה על 34
תלמידים .מנהל בית הספר רשאי ,באישור מיוחד של הנהלת וועד בית הספר ,לפתוח כיתות
137
קטנות או גדולות יותר כשהמקסימום המותר הוא  32תלמידים בכיתה.
החינוך היסודי מורכב משלוש תוכניות לימודים בסיסיות שבתי הספר יכולים לבחור מביניהן את
המתאימה ביותר עבורם :תכנית הלימודים הבסיסית לבתי הספר היסודיים והעל יסודיים ,תכנית
הלימודים המופשטת יותר ,ותכנית הלימודים המותאמת לתלמידים שמתמודדים עם קשיים
מסוימים .בנוסף ,לתלמידים שמתמודדים עם צרכים מיוחדים נבנית תכנית למידה אישית.
בשנת  3110משרד החינוך ביצע הערכה מחודשת של תכנית הלימודים והוחלט על שינוי המיקוד
מדגש על ידע במקצוע מסוים לתמיכה ברכישת כלים ללמידה על בסיס נרחב יותר .דגש נוסף
הושם על שילוב נושאים מתחומים שונים כמו גם חיבור הלמידה לנושאים מתחומי החיים,
מעולמם של התלמידים ,האישיות ,ותחומי העניין שלהם .נושאי הלימוד בתכנית הלימודים
המעודכנת כוללים :פיתוח סביבתי ,פיתוח מקצועי וקריירה מקצועית ,טכנולוגיות מידע
138

ותקשורת ,בטחון אישי להתמודדות במקרי חירום והגנה עצמית.
הסטנדרטים של החינוך הבסיסי נקבעים במסגרת תכנית הלימודים הארצית לבתי הספר
היסודיים .בהתאם לתכנית הלימודים על בתי הספר מוטלת החובה לדאוג לכך שהדור הצעיר
ילמד להיות יצירתי וירכוש כלים לתפקד בצורה מיטיבה במסגרות שונות כמו המשפחה ,העבודה
והמרחב הציבורי .בנוסף ,תכנית הלימודים מדגישה את העובדה שתהליך החיברות של הדור
הצעיר מושתת על הערכים המסורתיים של החברה האסטונית ,על ערכים משותפים אירופאים
ועל הישגים עולמיים בתחומי התרבות והמדע.

139

מערכת החינוך בחטיבה העליונה נמשכת  2שנים (כיתות י'-יב') .במסגרת הלימודים בחטיבה
העליונה ישנו דגש חזק על עבודה עצמאית ,מספר הקורסים המוצעים לבחירה מוגדר ומפוקח על
ידי מערכת הלימודים לחטיבה העליונה .לתלמידים ישנה אפשרות ללמוד נושאים אישיים ,החינוך
הגופני איננו מקצוע נדרש ומי שבוחר ללמוד חינוך מקצועי יכול ללמוד את הנושאים האישיים
החיוניים בכדי לעבור את מבחן הבגרות או בכדי לענות על דרישות הקבלה למערכת החינוך
הגבוה .מאז שנת  3101ישנה אפשרות שבתי הספר העיוניים הכלליים ובתי הספר לחוגים כמו גם
המקצועיים יפעלו יחד תחת מבנה מוסדי והנהלה משותפים.
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כדי להתקבל לחטיבה העליונה יש צורך בתעודת סיום מבית הספר הבסיסי-היסודי .תנאי הקבלה
מוגדרים על יד משרד החינוך ובמקרים מסוימים גם בית הספר המיועד וההנהלה מגדירים תנאי
סף בהתאם להגדרת בית הספר .המעבר מבית ספר אחד למשנהו מתקיים בדרך כלל בחופשת
הקיץ או במקרים מסוימים במהלך שנת הלימודים .מעבר מחטיבה עליונה אחת לאחרת יכולה
להתקיים רק על בסיס מקום פנוי ובמידה והסטודנט עומד בקריטריוני הקבלה כשנלקחים
בחשבון השיעורים שהפסיד במהלך לימודיו בבית ספר אחר .מספר התלמידים בכיתה בחטיבה
העליונה משתנה בהתאם למספר התלמידים הרשומים באותו נושא או קורס שבחרו .בדרך כלל
התלמידים לומדים עם שכבת בני גילם אך ייתכנו גם מקרים של כיתות מעורבות בדומה למסגרות
החינוך היסודי.
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מענה לשונות בין תלמידים
בהתאם לחוק החינוך ,אסטוניה מקדמת מדיניות לחינוך כוללני לפיה לכל ילד יש הזכות ללמוד
בבית הספר השכונתי ,בהתאם לתכנית הלמידה המתאימה לגילו ולקבל סוגים שונים של תמיכה.
האחריות לבניית מערך התמיכה והצוות לעבודה עם התלמידים בעלי צרכים מיוחדים ,כולל
תלמידים מחוננים ,מוטלת על הנהלת בית הספר .בתחילת השנה על המורים לתכנן תכנית למידה
אינדיבידואלית לכל תלמיד בשיתוף פעולה עם הצוות המטפל כולל קלינאית תקשורת ,מורת
שילוב וההורים ,במידת הצורך .המורים צריכים לפקח על תהליך הלמידה ובמידת הצורך לשנות
את תכנית הלמידה שתתאים לצרכי התלמיד .כדי לפתח את היכולות והכישורים של התלמיד,
בתי הספר צריכים לאבחן את הקשיים והיכולות הספציפיים שלו ולבחור עבורו את המתודות
וצורת הלמידה המתאימה לו ,וכמו כן לספק לו הכוונה והדרכה פדגוגית בנוסף לשעות הלימוד
במידה והוא מפתח פערים לימודיים.

142

במקביל לירידה דמוגרפית במספר התלמידים הלומדים בבתי הספר באסטוניה ,ישנה מגמת
עלייה במספר התלמידים עם בעיות התנהגות וכאלה המאובחנים כבעלי צרכים מיוחדים.
במסגרת תכנית החינוך למאה ה 30-שיזמה ממשלת אסטוניה החלו לנטוש את הרעיון של השארת
ילד בכיתה ובמקביל הוחלט לקדם את הגישה שמספקת ייעוץ חינוכי ומתן תשומת לב אישית לכל
תלמיד .אחד השינויים הראשונים שנעשו למטרה זו היה הקטנת מספר התלמידים בכיתה מ  22ל-
 34באופן שיאפשר למורה לעבוד באופן אישי עם כל תלמיד ולגוון את ההוראה באופן מותאם
לתלמידים ככל שניתן .הרעיון שעמד מאחורי גישה זו היה ייעול ההוראה כך שניתן יהיה להבחין
בצרכיו של כל תלמיד ,להיות מודע לקיומם של קשיים לימודיים ,להבין את מקורם ולספק את
המענה המתאים.
למרות שהמדיניות היא לקדם חינוך כוללני ,בפועל המערכת עדיין איננה מאפשרת שילוב מוחלט
בהיעדר רשת של תמיכה כללית הקושרת את גורמי הייעוץ הפסיכולוגי ,צוות בית הספר ,ההורים
והתלמיד .שירות הייעוץ הפסיכולוגי ניתן עדיין במסגרת מחוזית ולא קיים בכל בית ספר.
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מרכזי ייעוץ קהילתיים מספקים שירותי ייעוץ ומתן תמיכה לתלמידים ,למורים ולהורים בכל
144

הקשור לארגון הלמידה עבור התלמידים בעלי צרכים לימודיים מיוחדים.
במקרה של תלמידים הנמצאים בסכנה של הוצאה מבית הספר (מסיבות סוציו-אקונומיות,
הפרעות ובעיות חברתיות ותלמידים ששפת אמם היא אחרת משפת ההוראה בבית הספר וכיוב)
ישנו שימוש במספר אמצעים אפשריים לטיפול:
-

במוסדות החינוך הקדם יסודי :תכנית התפתחותית אישית ,טיפול באמצעות קלינאי/ת
תקשורת וסיוע של חינוך מיוחד ,ייעוץ פדגוגי חברתי ,ריפוי בעיסוק ,הוראה מתקנת בשפה
האסטונית כשפה שניה.

-

בבתי הספר היסודיים :תכנית לימודים אישית ,סיוע בלמידה באמצעות מורה לחינוך מיוחד
או קלינאי/ת תקשורת ,למידה בקבוצות למידה ביום לימודים ארוך ,פנימיות לתלמידים עם
בעיות חברתיות ,סיוע באמצעות מורה לחינוך מיוחד ,התייעצות עם פסיכולוג.

תכנית הלימודים הארצית לבתי הספר היסודיים הגדירה את ההוראות החריגות שניתן להפעיל
בנוגע לתלמידים עם צרכים לימודיים מיוחדים .במקרה של כיתה עם תלמידים עם קשיים
התנהגותיים ,ניתן לצמצם את כמות העבודה בהשוואה לזו המקובלת בהתאם לתכנית הלימודים
הבית ספרית ,אך לא פחות מ 31-שעות אקדמיות לשבוע .בנוסף ,ניתן להציע לכיתה כזו לימודי
הכשרה מקצועיים בבית הספר הבסיסי – היסודי ובחטיבת הבינים בשיתוף פעולה עם בתי ספר
מקצועיים.
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על פי משרד החינוך האסטוני המטרות העיקריות של תכנית הלימודים בבתי הספר היסודיים
והעל-יסודיים הן לפתח ערכים הומניים ,כולל גישה מכבדת ולא מפלה כלפי אנשים ,לאומים
ותרבויות שונות .תכנית הלימודים כוללת גם הכרות עם התרבויות האסטונית ,האירופאית ועם זו
של עמים אחרים בעולם .בחלק מבתי הספר באסטוניה ניתן ללמוד על פילוסופיות ודתות שונות
במסגרת לימודי הבחירה.
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לתלמידים ששפת אמם איננה אסטונית מוצעות האפשרויות הבאות:
 בתי ספר שבהם שפת ההוראה היא רוסית (קהילת המיעוטים הגדולה באסטוניה). אפשרות ללמוד את מקצועות הליבה בשפה האנגלית בשני בתי ספר או בשפה הפינית בשני בתיספר נוספים.
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Estonia:Ed ucational_Support_and_Guid
ance
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Eurypedia, Estonia, Support Measures for Learners in Early Childhood and School Education,
Retrieved from:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Estonia:Support_Measures_for_Learners
_in_Early_Childhood_and_School_Education
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Estonia, Ministry of Education and Research, (2004), The Development of Education, National
Report of Estonia, p. 41, Retrieved from:
http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/English/Natreps/reports/estonia.pdf
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Eurypedia – European Encyclopedia on National Education Systems, Estonia, Support Measures for
Learners in Early Childhood and School Education, Retrieved from:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Estonia:Support_Measures_for_Learner s
_in_Early_Childhood_and_School_Education
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 אפשרות ללמוד את שפת האם כשעתיים בשבוע במידה וישנם יותר מ 01-תלמידים המבקשיםללמוד את השפה הספציפית או כשפה זרה במסגרת לימודי העשרה.
 אפשרות ללמוד את שפת האם כשפה זרה. בניית תכנית למידה אישית כולל למידת השפה האסטונית באופן אינדיבידואלי או במסגרת שלקבוצת למידה קטנה
 למידת השפה האסטונית עבור ילדי הפליטים או דורשי מקלט מדיני תוספת בשעות למידה של השפה האסטונית לתלמידים מהגרים ששפת אמם אינה אסטונית.סיכום
אסטוניה נחשבת למובילה במדינות מרכז אירופה בכל הקשור לאסטרטגית השילוב והאינטגרציה
של תלמידים בהגדלת השתתפותם בחינוך ובחיי החברה .המדיניות האסטונית זיהתה כבר
בתחילת המאה ה 30-את הצורך לספק הזדמנות שווה לכל התלמידים לחינוך ברמה גבוהה .דבר
זה בא לידי ביטוי במסגרת הרפורמה שהונהגה עם התכנית לחינוך במאה ה 30-בה הוחלט על
שינוי מערכתי ששם במרכז את הצרכים ,היכולות והכישורים האינדיבידואליים של כל תלמיד
והאופן שבו ניתן להביא אותם לידי ביטוי מירבי.
המדיניות האינטגרטיבית של אסטוניה היא אחת מהטובות באירופה בשל יכולתה לאתר צרכים
ספציפיים במערכת החינוך .התמיכה בתלמידים ובהוריהם דוברי השפות השונות היא חזקה
והרבה מעל רוב מדינות אירופה .ישנו שיפור רב בכל הקשור להובלת מדיניות נגד אפליה ביחס
לסטנדרטים האירופאים .בחלק מבתי הספר קיימות תוכניות קבלה למהגרים ולהוריהם ,למרות
שאין דרישה ספציפית כזו ממשרד החינוך .מרגע שהם במערכת ,ילדי המהגרים זכאים לקבל
אמצעי סיוע נוספים .כל המורים צריכים להיות מסוגלים לפתור בעיות בסביבת למידה רב-
תרבותית .התלמידים החדשים מקבלים שיעורי עזר ברמה גבוהה ללימוד השפה האסטונית ,ובו
בזמן הם יכולים ללמוד גם את שפת אמם ולרכוש ידע על התרבות ממנה באו 148.יחד עם זאת,
כדי ליישם את החינוך הרב-תרבותי בצורה טובה יותר ,על בתי הספר להכשיר יותר מורים
לעבודה עם רבגוניות תרבותית ולהכשיר צוותי הוראה בתחום (כפי שנעשה בהולנד ובריטניה).
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British Council site for Migration Integration Policy Index, Retrieved from:
http://www.mipex.eu/estonia
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הולנד
הבחירה בהולנד

149

מנתוני ארגון ה OECD-עולה כי הישגי התלמידים בהולנד הם מהגבוהים באירופה באוריינות,
מתמטיקה ומדעים עם ציון של  ,403לעומת הממוצע העומד על .431

150

בנוסף ,נתוני הOECD -

מצביעים על כך שלהולנד מוניטין טוב בכל הקשור לשוויוניות בחינוך בכך שהיא מספקת תכניות
151
לטיפוח מחוננים לצד מתן גישה שוויונית לחינוך ותמיכה בבתי ספר נכשלים.
מדיניות ההגירה והאינטגרציה בהולנד
על פי מסמכי משרד ההגירה ,המדיניות לקליטת מהגרים מכוונת לאינטגרציה .על פי מסמכי
הממשלה ,מטרת האינטגרציה היא למנוע הפרדה ובידול של המהגרים מהחברה .אך על המהגרים
עצמם מוטלת אחריות לאינטגרציה – עליהם לתרום לחברה ההולנדית בכך שידאגו לקיום
הכלכלי שלהם ,לסביבת המחייה שלהם ולחברה בכללותה .באותה מידה מצופה מהמהגרים
152

שירכשו את השפה ההולנדית וילמדו על התרבות המקומית.
מדיניות האינטגרציה באה לתת מענה הן לשוויון זכויות חברתי והן לאינטגרציה חברתית.
משמעותו של שיוויון הזכויות החברתי הוא לרכוש מעמד וסטטוס חברתי באמצעות אינטגרציה
חברתית ,בעוד שאינטגרציה חברתית מנסה לחדור את קווי ההפרדה העדתיים ,התרבותיים
והדתיים כשבמרכזה המטרה שמהגרים ישתלבו ויהוו חלק מהחברה האזרחית .האחריות
למדיניות האינטגרציה בהולנד נמצאת תחת המשרד לדיור ,קהילה ואינטגרציה .בכל הקשור
לאינטגרציה במערכת החינוך משרד זה עובד בשיתוף פעולה עם המשרד לחינוך ,תרבות ומדע.
חלק מהפרויקטים המשותפים לשני המשרדים הם :הגדלת טווח ואיכות גני הילדים וחינוך טרום
החובה ,יצירת בתי ספר על בסיס רחב יותר והפחתת שיעורי הנשירה מבתי הספר.

153

נתונים על מערכת החינוך בהולנד
מערכות החינוך הפרטית בחלקה והציבורית נמצאות באחריות המדינה ומנוהלות על ידי משרד
החינוך ,התרבות והמדעים .משרד החינוך הוא שמגדיר את עקרונות היסוד לחינוך הקדם יסודי,
149

מאפיינים דמוגרפיים :בשנת  3115אוכלוסיית הולנד מנתה קרוב ל  02.4מיליון תושבים מתוכם קרוב ל 0.11
מיליון מהגרים (כ 01.2%-מהאוכלוסיי ה) .ההגירה העיקרית מגיעה ממדינות לא מערביות כטורקיה ,סורינאם ,מרוקו
והאנטילים .כיום קרוב ל  41-41%מאוכלוסיות המהגרים הם דור שני בהולנד .בנוסף ישנן קבוצות מהגרים שמגיעות
ממדינות כעיראק ,אפגניסטאן ואירן ומהמזרח התיכון .לרוב המהגרים הם בעלי המשרות הנחותות יותר בכלכלה
ההולנדית ,מצבם הסוציו-אקונומי ההתחלתי הוא נמוך ,יש להם הכנסה נמוכה ולעיתים הם אינם מתפרנסים כלל,
הם בעלי השכלה נמוכה יותר מהמקומיים ממוצא הולנדי .אוכלוסיית המהגרים מרוכזת בעיקר בערים הגדולות
והראשונה בהם היא אמסטרדם עם מעל רבע מיליון מהגרים ממדינות לא מערביות המרוכזים במספר שכונות שונות
של העיר.

 150הנתונים מתבססים על הOECD – Better Life Index -
http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/education/
OECD (2011), Overcoming School Failure, Policies that Work – OECD Country Background 151
Report for the Netherlands, The Netherlands Ministry of Education, p.3.
http://www.oecd.org/edu/preschoolandschool/49528317.pdf
Government of the Netherlands, Integration Policy based on Dutch values, Retrieved from: 152
http://www.government.nl/documents-and-publications/press-releases/2011/06/17/integration-policybased-on-dutch-values.html
153
OECD (2009) Thematic Review on Migrant Education, Country Background Report for the
Netherlands, p. 88, Retrieved from:
http://www.oecd.org/education/educationeconomyandsociety/42485352.pdf
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היסודי והעל-יסודי כאשר לפרובינציות יש תפקיד מוגבל בלבד בכל הקשור לניהול החינוך ותכניו
– הן אחראיות למלא את תפקידי הפיקוח והסמכות השיפוטית 154.הולנד מהווה דוגמא למדינה
שמאפשרת הקמת בתי ספר ייחודיים ביוזמות שונות אך מתנה את הקמתם והפעלתם בכמה
כללים מחייבים על מנת שיוכלו לקבל מימון ציבורי .הורים יכולים לפתוח בתי ספר פרטיים בעלי
אופי דתי או פדגוגי פילוסופי בעוד המדינה מממנת את שכר המורים ,המבנים והוצאות חינוכיות
אחרות .מכאן שבתי ספר אלה כפופים לאותם כללים והוראות המחייבים גם את בתי הספר
הציבור יים כולל שכר מורים ומדיניות העסקתם ,תוכניות הלימוד ומבחנים ארציים .בשנת 0331
 23%מהתלמידים בחינוך היסודי בהולנד ו 12%-בחינוך העל יסודי למדו בבתי ספר פרטיים
למחצה -רובם פרוטסטניים או קתוליים או בעלי אופי פדגוגי ייחודי.

155

במהלך המאה ה 03-ובתחילת המאה ה ,31-בית הספר היסודיים היו מחולקים לבתי"ס ציבוריים
הממומנים על ידי הממשלה ולבתי"ס פרטיים המתוחזקים וממומנים ממקורות פרטיים .הגישה
הלא שוויונית לחינוך הפרטי והציבורי הובילה ל"ויכוח על בתי הספר" ,קרב פוליטי להשגת
שיוויון מלא תחת החוק לשני סוגי בתי הספר .הקתוליים והפרוטסטנטים רצו את בתי הספר
שלהם עם החותמת של הכנסיה הרומן-קתולית או הפרוטסטנית אבל במימון שווה של המדינה.
הליברלים גם הם רצו את חופש החינוך מובטח תחת החוקה שתשקף את היחס הכלכלי השווה
לבתי הספר הציבורי הפרטי .זה הושג בסופו של דבר בחוקה של  0301במה שידוע כ'-הפיוס של
 .' 0301השיוויון בין בתי הספר הפרטיים והציבוריים המעוגן בחוק הוא מרכיב חשוב במערכת
החינוך ההולנדית .מאז  ,0301העקרון של שיוויון במימון התרחב גם לחינוך העל-יסודי ולהשכלה
156

הגבוהה .כיום ישנם כמעט פי שניים בתי ספר בניהול פרטי מבתי ספר בניהול ציבורי.
גם בחינוך הציבורי הולנד מקיימת מדיניות של בחירה חופשית בבתי הספר .ההורים אינם
מחויבים לרשום את ילדיהם לבית הספר השכונתי ולכן הורים רבים ממוצא הולנדי שולחים את
ילדיהם לבתי ספר מרוחקים שיש בהם ריכוז נמוך יותר של מהגרים וקבוצות אתניות .כתוצאה
מכך באזורים שבהם יש ריכוז גבוה יחסית של אוכלוסיה ממוצא לא-מערבי רוב בתי הספר
היסודיים הם "בתי ספר אתניים" שבהם  14%מהאוכלוסיה הם ממוצא לא-מערבי .כמו כן,
למרות שבבתי ספר רבים עם אוכלוסיה אתנית לא-מערבית גדולה יש גם נוכחות של ילדים
ממוצא הולנדי ,ישנם 'בתי ספר אתניים' גם באזורים שבהם אחוז האוכלוסיות הלא-מערביות
הוא נמוך יחסית וזאת בשל מדיניות הבחירה החופשית.

157

מדיניות משרד החינוך בנוגע לשונות בין תלמידים
במסמך המתאר את מדיניות משרד החינוך בהולנד לצמצום פערים חברתיים ולימודיים בבתי
הספר ,הפחתת שיעורי הנשירה מבתי הספר וההתמודדות עם בתי ספר נחשלים ,נעשית חלוקה על
Eurypedia – European encyclopedia on national education systems, Netherlands, overview, 154
Retrieved from: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Ne therlands:Overview
155
Eurypedia, Netherlands, Organization of Private Education, Retrieved from:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Netherlands:Organisation_of_Private_E
ducation
156
Eurypedia, Netherlands, Historical Development, Retrieved from:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Netherlands:Historical_Development
OECD, (2009). Thematic Review on Migrant Education, Country background Report for the 157
Netherlands, p.10, Retrieved from:
http://www.oecd.org/education/educationeconomyandsociety/42485352.pdf
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פי מספר אלמנטים המתבססים על תכניות להגדלת החינוך השוויוני והכוללני :חינוך ,פרקטיקה
ומשאבים 158.בהתאם למסמך מנובמבר  , 3100מטרת המדיניות של הממשלה הנוכחית היא
ביצירת מערכת חינוך באיכות גבוהה שהיא שוויונית וכוללנית .ניתן לסכם את מטרות מדיניות
החינוך במשפט אחד" :לבנות את הבסיס ,להעלות את הרף ",שמשמעותו לשמר את התוצאות
הטובות באופן יחסי אליהם הגיעו התלמידים מהשכבות הנמוכות בהולנד ולהעלות את הרף
לציוני בתי הספר שעליהם נמנים תלמידים כשרוניים במיוחד ומחוננים .כתוצאה מכך מצופה
עלייה בממוצע הישגי התלמידים בעיקר במקצועות הולנדית ,אנגלית ,מתמטיקה ומדעים .מילת
המפתח היא מצוינות והיא חלה גם על ביצועי התלמידים וגם על בתי הספר בהולנד .כאשר
המגמה לתת מענה לבתי ספר נחשלים ולהוריד את שיעור הנשירה מבתי הספר נמשכת.

159

יישום המדיניות לצמצום פערים והכלת השונות במערכת החינוך
בתי הספר היסודיים עם אחוז גבוה של ילדים שמוגדרים כמוחלשים (בתי ספר אתניים וכאלה
שהוריהם בעלי השכלה נמוכה) זוכים למענק מיוחד מטעם משרד החינוך שמטרתו להיאבק
בפערים בחינוך .כתוצאה מכך ,בתי"ס אלה הם לרוב בעלי תקציבים ומשאבים רבים יותר באופן
משמעותי מבתי ספר אחרים .מענקים דומים ניתנים גם לבתי הספר התיכוניים ,אך הקריטריונים
הם שונים .המענק ניתן לבתי ספר הממוקמים בשכונות מצוקה כדי לעודד את התלמידים
המתגוררים באזורים אלה 160.יש לציין שבעבר הקריטריונים לבחירת בתיה"ס המתאימים היו על
בסיס ארץ מוצאם של התלמידים והיום לא רק שנתון זה השתנה והוא מסתמך על השכלת
ההורים ,אלא שישנה כיום מגמה בהולנד להקצות משאבים גם לתלמידים מתקשים ומקופחים
161

הבאים ממשפחות ממוצא הולנדי מקומי.
דגש מיוחד ניתן להשקעה בקשר עם הורים מקבוצות המהגרים שבדרך כלל קשה יותר להגיע
אליהם והם מגלים מעורבות נמוכה בחינוך של ילדיהם .משרד החינוך בנה תכנית מיוחדת לשילוב
הורים מקבוצות המיעוטים האתניים והמהגרים שכללה ביקורי בית על ידי המורים ,יצירת חדר
להורים בבתי הספר לעיתים בשילוב מתן קורסי העשרה כלימודי השפה להורים ויצירת מוקדי
מידע להורים בבית הספר .בתי ספר רבים שבהם ישנו מספר גבוה יותר של תלמידים בני מהגרים
פיתחו חזון ומדיניות שמכוונת לעידוד המעורבות של ההורים בחינוך ילדיהם (ראה דוגמת בתי
הספר ביוטרכט ,בנספח להלן) 162.משרד החינוך משקיע גם בתוכניות העשרה בתחומי תרבות
וספורט מעבר לתכנית הלימודים הרגילה בבתי הספר האתניים .יחד עם זאת ,בתי הספר עדיין

The Netherlands Ministry of Education, Culture and Science, Background report for the 158
Netherlands: Overcoming school failure, policies that work, retrieved from:
http://www.oecd.org/edu/preschoolandschool/49528317.pdf, p.4
 159שם ,עמ' .41
OECD (2009) Thematic Review on Migrant Education, Country Background Report for the 160
Netherlands, p. 13, Retrieved from:
http://www.oecd.org/education/educationeconomyandsociety/42485352.pdf
 161שם ,עמ' .53
162
OECD (2012) Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools,
Executive Summary, p.145. Retrieved from:
http://www.oecd.org/edu/preschoolandschool/50293148.pdf
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סובלים מפערים לימודיים ,מציונים נמוכים במבחני המיצ"ב הארציים בעיקר בכל הקשור לשפה
ואוריינות ובנוסף ,ממחסור של צוותי הוראה.

163

תלמידים מחוננים
החוק ההולנדי לחינוך יסודי אינו מתייחס באופן ספציפי לתלמידים המחוננים .יחד עם זאת,
במסגרת הרפורמות במערכת החינוך בשנות ה 31-נדרשו בתי הספר לשתף פעולה על בסיס אזורי
כדי לתת מענה לתלמידים בעלי צרכים חינוכיים מיוחדים לרבות התלמידים בעלי יכולות גבוהות
במיוחד ,דהיינו ,התלמידים המחוננים .דרישה זו הייתה מעוגנת בחוק לחינוך יסודי שם נקבע כי:
"על מערכת החינוך לדאוג להתפתחות הרגשית ,אינטלקטואלית ויצירתית של כל ילד ולהובילו
לפיתוח יכולותיו ברמה החברתית ,תרבותית ופיזית ולהעשרת הידע שלו .לתלמידים בעלי צרכים
מיוחדים צריך להציע תכנית למידה אישית המותאמת לצורך המיוחד של כל אחד".

164

חלק מבתי הספר בהולנד מציעים לתלמידים מחוננים תכניות העשרה בעיקר בתחומי הספורט
והמוסיקה .רוב בתי הספר מספקים שירותי ייעוץ פסיכולוגי ופדגוגי והכוונה אקדמית המיועדים
ספציפית לתלמידים אלה .בבתי ספר העל-יסודיים חלק מהתלמידים המחוננים רשאים לקחת
קורסים מסוימים באוניברסיטה המקומית וציוני המבחנים בקורסים יכולים להיחשב להם
במידה וילמדו באונ' בעתיד .מספר תכניות העשרה מוצעות לתלמידים המחוננים במסגרת אזורית
במתחמי ספריות ציבוריות וארגונים מקומיים .תכניות אלה לרוב מתמקדות בפיתוח יצירתיות
וכישורי המצאה במטרה לגרות את תחומי העניין והחשיבה של התלמידים .מעבר לכך ,התוכניות
מחוץ לבתי הספר מתמקדות בעיקר במסגרות של תחרויות ארציות ובינלאומיות כמו
האולימפיאדות למתמטיקה ,פיזיקה ומחשבים.

165

לסיכום
הולנד מהווה מדינה עם הגירה גבוהה הדוגלת בגישה של אינטגרציה במערכת החינוך .בהולנד
ניכרת יכולת גבוהה באיתור הבעיות והצרכים הספציפיים של תלמידי המהגרים ובעיקר בבניית
פלטפורמות שונות שיאפשרו שיתוף פעולה פורה ומעורבות גבוהה יותר של ההורים במערכת
החינוך (ראה דוגמת אוטרכט בנספחים) .דבר זה בא לידי ביטוי במתן מענה לטיפול בבעית
הנשירה בקרב ילדי מהגרים ממדינות לא מערביות בעיקר בתיכון ,ומתן תמיכה לכישורי שפה
בחינוך בגיל הרך .מערכת החינוך ההולנדית עוברת תהליך של התאמה להכלת השונות אך עדיין
לוקה בחסר בכל הקשור למתן הזדמנויות למגוון של שפות ,תרבויות ,הורים ותלמידים בכל בתי
הספר .בנוסף ,למרות המדיניות הדוגלת באינטגרציה בחינוך בפועל מדיניות הבחירה החופשית
בבתי ספר המושרשת בהולנד מביאה לכך שרבים מבתי הספר יסודיים הופכים להיות בתי ספר
אתניים בהם יש מספר תלמידים גבוה יותר באופן יחסי שמוצאם אינו הולנדי והם באים ממעמד
163

The Netherlands Ministry of Education, Culture and Science, Background report for the
Netherlands: Overcoming school failure, policies that work, p. 13 retrieved from:
http://www.oecd.org/edu/preschoolandschool/49528317.pdf
164
Monks. F.G. & Pfluger. R. (2005). Gifted Education in 21 European Countries: Inventory and
Perspective, Nijmegen University, p.104, Retrieved from:
http://www.bmbf.de/pubRD/gifted_education_21_eu_countries.pdf
165
שם עמ' .012
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סוציו-אקונומי נמוך .כך שלמעשה נוצרת מגמה סגרגטיבית הסותרת את המדיניות הרשמית של
האינטגרציה.
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השוואת המדיניות בסוגיות שונות של מערכת החינוך במדינות שנסקרו:
פינלנד

שוודיה

בריטניה

קנדה

אסטוניה

הולנד

מתן
אפשרות
להורים
לבחור בתי
ספר

עקרונית לא
קיימת ,מוגבלת
למקרים
מסוימים

קיימת
בהתאם
ליכולת
הקיבול של
בתי הספר

קיימת עם
מגבלה על-
פי
קריטריונים
מוגדרים
מראש

מספר
התלמידים
בכיתה

עד  12תלמידים אין הגדרה
בביה"ס היסודי ברורה של
מספר
התלמידים
המקסימלי
או
המינימלי
בכיתה
המימון
ישנו תקצוב
מתחלק בין
דיפרנציאלי
כשהקריטריונים המדינה
והרשויות
לתקצוב גבוה
המקומיות,
בנוסף למספר
כשאר בתי
הילדים בבית
הספר הם מספר הספר של
דוברי שפה זרה¸ הסאמי
מועצות באזורים ושל לקויי
מרוחקים וילדים השמיעה
מתוקצבים
עם צרכים
ישירות על
מיוחדים
ידי
המדינה

המידה בה
מתאפשר
להורים
לבחור
במגוון של
בתי ספר
משתנה
מפרובינציה
אחת
לאחרת,
באלברטה
יש בחירה
חופשית
ובאונטריו
מצומצמת
יותר
עד 10
תלמידים
בכיתה

קיימת על
בסיס
מקום פנוי

קיימת
מדיניות של
בחירה
חופשית
בבתי הספר

עד 12
תלמידים
בכיתה

משרד
החינוך לא
הגדיר
קריטריונים
לגבי מספר
התלמידים
הרצוי
בכיתה
המגמה היא
להקצות
יותר
משאבים
לבתי ספר
אתניים
וכאלה
שהשכלת
ההורים
היא נמוכה

בסיס
התקצוב
של בתי
הספר

גיל
הכניסה
לבית
הספר

7

7

שנות חינוך
החובה

( 9מגיל  7ועד
)26

( 9מגיל 7
ועד )26

עד 02
תלמידים
בביה"ס
היסודי

המימון
התקציבים המימון
מתחלק
מועבר
מועברים
מפרובינציות בין
מהרשות
המדינה
למחוזות
המקומית
והרשויות
השונים על
על פי
המקומיות
קריטריונים פי:מס'
בהם :מספר התלמידים ,על בסיס
מספר
התלמידים ,צרכים
התלמידים
שונים כגון
תלמידים
חינוך מיוחד והכיתות
עם צרכים
בביה"ס
ואזורים
מיוחדים
וכן
מרוחקים
הקצאה
ומימון
לתלמידים
שויוני
עם צרכים
לחיזוק
מיוחדים
מחוזות
עניים
7
6
 5לחטיבה
הצעירה

( 21מגיל 5
ועד )27
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( 22מגיל 6
ועד )26
באונטריו עד
גיל 21

( 22מגיל 7
ועד )27

בגיל 2
ילדים
יכולים
להשתלב
בחטיבה
הצעירה,
גיל הכניסה
לביה"ס
הוא 5
( 22מגיל 5
ועד )26
מגיל 26-21
(החובה
היא ללמוד
לפחות
יומיים
בשבוע)

מענים של מערכות חינוך
פינלנד
מדיניות
המעבר
מכיתה
לכיתה
הבאה

קיום
תוכנית
מיוחדת
למחוננים

הכשרת
מורים
להכלת
שונות בבתי
הספר

מערך
השירות
הפסיכולוגי

שוודיה

בריטניה

קנדה

אסטוניה

הולנד

המדיניות
היא
להימנע
מהשארת
כיתה
והמעבר
הוא
אוטומטי

עקרונית
המעבר
מכיתה
לכיתה הוא
אוטומטי

חסרים
נתונים

מאז
הרפורמה
במסגרת
התכנית
לחינוך
במאה ה12-
ישנה מגמה
שלא
להשאיר
כיתה אלא
להקצות
יותר
משאבים
לטיפול אישי

חסרים
נתונים

ישנן
תוכניות
מיוחדות
להעשרה
במסגרת
בתי הספר

חסרים
נתונים

חסרים
נתונים

ישנו דגש
על פיתוח
מצוינות

ישנה
מגמה
להכשיר
מורים עם
תואר שני
ולהעסיק
יותר
מורים
מהגרים

לימודי
ההוראה
כוללים
הכשרה
ספציפית
בתחום הידע
של
הפסיכולוגיה
של הלמידה
והוראה
בסביבה
מרובת
תרבויות

חסרים
נתונים
ספציפיים

שירות
הייעוץ
הפסיכולוגי
עדיין לא
ניתן
במסגרות
בית-הספר
אלא במרכזי
יעוץ
מחוזיים

בתי הספר
משתמשים
בתקציבים
העומדים
לרשותם
כדי לגייס
יועצים,
פסיכולוגים,
מורים
להוראה
מתקנת
וכיוב'
בהתאם
לצורך

השארת תלמיד
בכיתה היא
מאד נדירה
ודורשת אישור
מיוחד בדרגים
הגבוהים.
במידת הצורך
המגמה היא
להרחיב את
התמיכה
בתלמיד
ולאפשר לו
לעלות כיתה גם
עם ציוני נכשל
ובלבד שיוכיח
שיש לו
מוטיבציה
וכישורים
להצליח
בהמשך לימודיו
קיימות
אין תכנית
תוכניות
מיוחדת
למחוננים
למחוננים
במסגרת
בית ספרית
עם תשתית
תקציבית
ותכנית
להרחבת
הפעילות
הכשרת
הכשרה
ספציפית ניתנת המורים
כוללת
במסגרת
הכשרה
הלימודים
ספציפית
באוניברסיטה
להוראה
אך עדיין יש
לתלמידים
צורך בהכשרה
מרקע מגוון
נוספת בתחום
ויכולות
השילוב הבין-
שונות ,זהו
תרבותי
תנאי
לקבלת
תעודת
הוראה
חסרים
בתי הספר
נתונים
מספקים
שירותי רווחה
ומפעילים צוות
רב-מקצועי
הכולל אנשי
מקצוע מתחום
הייעוץ,
ההדרכה,
החינוך וגורמים
בקהילה

הסנדרטים
החדשים
למורים
מ1221-
מגדירים את
המחויבות
של המורים
להתאים את
ההוראה
שלהם
לילדים בעלי
צרכים
לימודיים
שונים
חסרים
הרשויות
נתונים
המקומיות
מספקות
שירותים
פסיכולוגיים
לבתי הספר
או
שהתלמידים
מופנים
לשירותים
הציבוריים
לבריאות
הנפש
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דיון
סקירת המדיניות בתחום של מתן מענה לשונות בין התלמידים מעלה בראש ובראשונה את קיומן
של פרשנויות שונות הניתנות למושגי השונות ,האינטגרציה ,שיוויון ההזדמנויות והחינוך הכוללני.
כמו גם קיומן של תפיסות שונות בכל הקשור להתמודדות עם ההגירה וריבוי התרבויות באופן
שרואה את הצורך בגיבוש מודל של חברה רב-תרבותית או מודל של חברה שיש בה אינטראקציה
בין תרבותית (ראה מילון מושגים בנספחים).
בכל הקשור לשילוב בחינוך ולשילוב מהגרים מקובל כיום פחות להשתמש במושג שונות במובן של
 differenceהמושג המדגיש את ההבדלים בין אנשים ויותר במובן של  ,diversityמושג המעיד על
קיומו של מגוון אנושי או בפירוש המילולי המקובל היום של רבגוניות .יחד עם זאת ,ישנן גם
פרשנויות שונות למושג  diversityוהמשמעויות הנגזרות במדינות הנסקרות קשורות במידת החיוב
או השלילה בהם נתפס ה .diversity-כך למשל ,בשוודיה מקובל להתייחס לשונות בין אנשים
בחברה כמשהו שמייצג יתרון יחסי במובן של "השלם עולה על סך חלקיו" בעוד שבבריטניה פירוש
המושג הוא במובן המילולי בלבד של שונות .במילים אחרות ,בשוודיה מקובל להתייחס לשונות
בחיוב .המגוון האנושי באוכלוסיה יוצר משאב שיכול לסייע לבניית מערכת חברתית איכותית
יותר ואילו במשמעות השניה שונות מנציחה את קיומן של שונויות והבדלים בחברה ואת העובדה
שיש פרטים באוכלוסיה שמייצגים את המיינסטרים ויש כאלה ששונים מהם.
בקנדה מתורגם המושג  diversityלקיומן של מגוון רחב של תכונות ואיכויות אנושיות בתוך
קבוצה ,ארגון או חברה .התפיסה הקנדית מזהה את השונות כמגוון רב-תרבותי שמהווה מקור
כוח והבטחה לעתידה של המדינה .התפיסה הקנדית החיובית משקפת גם את המדיניות שלה
למימוש ה"הבטחה שבשונות ".בבסיס הרעיון הוא שכל פרט בחברה מביא איתו איכויות שונות
והמגוון התרבותי/אתני/חברתי/לשוני וכיוב' מעשיר את החברה ומעצים אותה.
מושג הרב-תרבותיות מתורגם אף הוא באופן שונה בתפיסות העולם השונות .בעוד שבמדינות
כאסטוניה ובריטניה מקובל לראות בחברה רב-תרבותית מודל שבו מתקיים שילוב של הזרים
בחברה תוך שהם שומרים על זהותם הלאומית ,בהולנד מייחסים למושג דוקא הנצחה של
הבדלנות והפרדה בין קבוצות לאום ותרבויות שונות והטענה היא שזה מוביל להיעדר תקשורת
ושיתוף פעולה בין אותן קבוצות בחברה .בהולנד המגמה היא להשתמש במושג חברה בין-
תרבותית שהמשמעות היא לקדם חברה שבה מתקיימים אינטראקציה ודיאלוג בין הקבוצות
השונות באוכלוסיה.
בכל הקשור לשוויוניות בחינוך ,מושג המפתח בפינלנד כמו גם בקנדה הוא שוויון הזדמנויות
( ,)equityהמתייחס למעשה לתפיסה שבה נסיבות חברתיות או אישיות כמגדר ,מוצא אתני או רקע
משפחתי לא מהווים מכשול למימוש הפוטנציאל בחינוך .כלומר ,למתן הזדמנות שווה והוגנת
לחינוך לכלל הילדים באוכלוסייה .משמעות השוויון בהזדמנויות איננה בהשגת רמה שווה בהישגי
התלמידים אלא במתן הזדמנות שווה ויצירת רמת ציפיות שווה מכל תלמיד.
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בהולנד ובשוודיה מקובל להתייחס לנושא יצירת שוויון בשילוב תלמידים עם רקע ויכולות שונים
במערכת החינוך במונחים של אינטגרציה  .Integrationבשוודיה אף הוקם משרד ממשלתי
לאינטגרציה שמטרתו להבטיח שוויון זכויות ,מחויבות ומתן הזדמנויות שוות לשילובם של
המהגרים ובני המיעוטים האתניים בחברה .מערכת החינוך השוודית פועלת על פי אותו עקרון
לשילוב אינטגרטיבי של ילדי מהגרים ,ילדים בעלי קשיים בלימודים ואף ילדים מהחינוך המיוחד.
עקרון האינטגרציה מנחה גם את מערכת החינוך בהולנד שפועלת על פי מדיניות לקליטת הגירה
ומניעת הפרדה ובידול של המהגרים מהחברה .את מגמת השילוב והאינטגרציה בשתי המדינות
ניתן לראות גם בחשיבות שניתנת להוראת השפה המקומית .משרד החינוך בשוודיה מקדם
פרויקטים להוראת השפה השוודית כבר בגני הילדים ובמסגרות של הורים וילדים בגיל הרך.
בהולנד התכנית להוראת שפות אם שהופעלה במסגרות המקומיות עד שנת  3114הופסקה
ובמקומה הדגש כיום הוא על הוראת השפה ההולנדית וחיזוק הקשר של ההורים המהגרים עם
בתי הספר באמצעות הוראת השפה.
נושא השפה מהווה מרכיב מרכזי גם בכל הקשור למתן מענה לילדי המהגרים ובני המיעוטים
דוברי השפות הזרות בבריטניה .למעשה ,הנושא הלשוני והדו-לשוני תופס מקום מרכזי במיוחד
במדיניות הבריטית .בשוודיה ישנה השקעה גדולה בהוראת השפה השוודית למהגרים ,לבני
המהגרים ולהוריהם גם במסגרות החינוך לגיל הרך .בפינלנד ,לעומת זאת ,המגמה היא לאפשר
לתלמידים ככל הניתן ללמוד בשפת אימם במקביל לרכישת השפה המקומית .בנוסף ,לתלמידים
מציעים גם שיעורי דת.
התפיסה הבריטית לגבי מתן מענה לשונות בין תלמידים מושתתת על עקרון ההכללה ((inclusion

במסגרת חקיקה שאוסרת על אפליה בחינוך ומקדמת חינוך כוללני לכל התלמידים .החינוך
הכוללני מאגד בתוכו את כלל התלמידים השונים בחברה – מבחינת הזהות האתנית-תרבותית-
רקע סוציו אקונומי ומבחינת היכולות ,הכישורים וההישגים הלימודיים .בבסיס התפיסה קיים
הרעיון שהכלת השונות בחינוך מהווה בסיס להכלת השונות בחברה כולה .תפיסה דומה מקובלת
גם בחבל אונטריו שבקנדה ,שבו משרד החינוך מגדיר את החינוך הכוללני ככזה שמושתת על
עקרונות הקבלה וההכללה של כלל התלמידים במערכת .ההרחבה הניתנת למושג בפרשנות
הקנדית היא בהתייחסות לשונות התלמידים גם במסגרת תוכנית הלימודים שאמורה לשקף את
כלל התלמידים ולתת לכך ביטוי גם בסביבת הלמידה הפיזית.
קנדה ופינלנד מגדירות ,כל אחת בדרכה ,את המדיניות שלהן להכלת שונות במערכת החינוך ככזו
המשקפת את המאפיין הקולקטיביסטי של החברה שלהן .בפינלנד המגמה היא להשקיע ולקדם
את החינוך הציבורי המקיף והכוללני מתוך התפיסה שהתלמידים השונים ובהם החלשים
והמתקשים מהווים חלק בלתי נפרד מהחברה והצלחה שלהם היא בסיס לחברה מתקדמת,
משכילה ושיוויונית יותר וכך גם לכלכלה משגשגת יותר .המצוינות בפינלנד נמדדת בצמצום
הפערים – במידה בה בית הספר הצליח להביא למיצוי היכולות ולביצועים גבוהים של כל אחד
מתלמידיו בהשוואה למה שהיה מצופה מהם בהתחשב ברקע ממנו הם באים .יש לציין כי למרות
שפינלנד ממוקמת בראש הטבלה העולמית במבחני האוריינות ,המדעים והמתמטיקה של ,PISA
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קובעי המדיניות מדגישים שהישג משמעותי עבורם הוא ההישג החברתי של צמצום הפערים
בחברה .בדומה לפינלנד ,קנדה אימצה את הגישה שרואה בחינוך אבן יסוד לעתיד הכלכלי של
המדינה שיובטח רק אם כלל התלמידים יגיעו להישגים.
את מדיניות הרווחה שפינלנד מקדמת בכל הקשור ליצירת חברה שיוויונית ובמחויבות העמוקה
לרווחתם ובריאותם של ילדיה היא אימצה משוודיה שכנתה .שתי המדינות מספקות לילדים
שירותי רווחה ובריאות בבתי הספר שכוללים חינוך ,ספרי לימוד ,הסעות וארוחות חינם ,שירותים
שמאפשרים לילדים מכל שכבות האוכלוסיה לקבל נקודת פתיחה טובה ותנאים זהים לחינוך
איכותי .שתי המדינות זיהו את הצורך ביצירת תוכנית אינדיבידואלית לעבודה עם כל ילד על פי
קצב ההתפתחות והצרכים האישיים שלו ,וגם ההערכה נעשית ביחס להישגי התלמיד לאורך
תהליך הלמידה ולא בהשוואה לעמיתיו .בפינלנד המגמה היא לספק לתלמיד כלים להערכה
עצמית של התקדמותו והישגיו .כמו כן ,גם בשוודיה וגם בפינלנד נמנעים ממתן הערכה מספרית
עד לכיתות ח'-ט' בבית הספר העל יסודי .המגמה היא להימנע מיצירת פערים הישגיים בין
התלמידים ועידוד הישגיות קולקטיבית .התפיסה בהולנד ואסטוניה ,בהשוואה ,היא
אינדיבידואליסטית ומקדמת תחרות ומצוינות אישית באמצעות עידוד הקמתם של בתי ספר
פרטיים ויישום מדיניות של הפרדת התלמידים החלשים והמתקשים למסגרות אחרות.
אלא שההבדלים בין שתי המדינות הולכים וגדלים .שוודיה ,כמו גם הולנד ואסטוניה ,מעודדות
תחרות בין בתי ספר באמצעות מדיניות לבחירה חופשית של ההורים והתלמידים בבתי הספר
מתוך תפיסה שדווקא רעיון השוק החופשי יאפשר לתלמידים גישה שווה לכל בתי הספר היות
ובתי הספר יהוו מקור משיכה לתלמידים .בהולנד המטרה היא לעודד מצוינות בית ספרית
וכתוצאה מכך באזורים מסוימים בעלי ריכוז גבוה של מהגרים ומיעוטים אתניים נוצרו בתי ספר
שזכו לכינוי "בתי ספר אתניים" .בפינלנד ,לעומת זאת ,המגמה היא למנוע בחירה חופשית
ומערכת החינוך מחויבת לכך שכל תלמיד יוכל להשתלב בבית הספר באזור המגורים שלו .ילדים
בעלי צרכים מיוחדים ,אפילו כאלה עם נכות אינטלקטואלית חמורה ,זכאים להשתלב במסגרת
אותה מערכת לחינוך בסיסי .בנוסף ,בתי הספר אינם רשאים לבחור את תלמידיהם .מתן בחירה
חופשית יוצרת לטענת קובעי המדיניות בפינלנד הפרדה ובידול בין שכבות האוכלוסייה ולא
מאפשרת הנגשה שווה לחינוך איכותי לכל התלמידים.
ברוב המדינות שנסקרו זוהה מצד אחד הצורך להימנע מהשארת תלמידים כיתה ומצד שני
החשיבות שבהפעלת כל האמצעים הניתנים לאיתור מוקדם של קשיי למידה וצרכים מיוחדים.
חלק מהמדינות מפעילות תכניות התערבות כבר במסגרות הגיל הרך אפילו במקומות כשוודיה
בהם רוב הילדים אינם במסגרות מסודרות עד לגן החובה .במקביל עולה הצורך בהשקעה גדולה
יותר בחינוך בגיל הרך במדינות שבהן מתקיימות מסגרות מסודרות כדי לספק הכנה מספקת
לילדים המתקשים ,לילדי המהגרים דוברי השפות הזרות וכאלה בעלי צרכים מיוחדים לקראת
שילובם במסגרת בית הספר היסודי .יש לקחת בחשבון שבחלק מהמדינות כפינלנד ושוודיה גיל
הכניסה לכיתה א' הוא  ,1מה שמאפשר טווח רחב יותר להכנה לביה"ס במסגרת גני הגיל הרך וגני
החובה .אחת הסיבות לכך שגיל הכניסה לכיתה א' הוא מאוחר יחסית היא שבשלב התפתחותי זה
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הילד בשל יותר רגשית וקוגניטיבית ללימודים במסגרת הבית ספרית ובשלות זו מאפשרת לו
השתלבות טובה יותר ומפחיתה את הסיכויים להיווצרותם של קשיים ופערים לימודיים.
אסטוניה ,קנדה ופינלנד מייצגות את אותן המדינות שבהן הוחלט לצמצם את מספר התלמידים
בכיתה לממוצע של בין  .31-34המגמה היא לאפשר למורה ליישם תוכניות למידה אינדיבידואליות
המותאמות לכל תלמיד בהתאם ליכולותיו וכישוריו.
פינלנד היא דוגמא לכך שניתן להגיע להישגים בהשקעה קטנה יחסית בחינוך ,רק  4%מהתמ"ג.
אחד ההסברים לכך הוא שעם המעבר לחינוך הכוללני-המקיף הצטמצמו כמעט לחלוטין בתי
הספר לחינוך מיוחד וכך חלק מהמשאבים ששימשו למימונם הועברו למימון בתי הספר
הציבוריים .במקביל בתי הספר שיש בהם אחוז גבוה של דוברי שפות זרות וילדים עם צרכים
מיוחדים זוכים להקצאה גבוהה יותר של תקציב מערכת החינוך בדומה לקריטריונים המשמשים
לתקצוב בתי הספר במדינות כאסטוניה ,קנדה ובריטניה.
רוב המדינות הנסקרות מכירות בצורך להשקיע בהכשרת מורים איכותיים .בהולנד ובקנדה ישנה
מגמה לאתר ולגייס מורים בעלי תואר שני כפי שנעשה כבר בפינלנד .התפיסה היא שאיכות החינוך
ויצירת חינוך שוויוני תלויים באיכות המורים ולכן יש צורך בהשקעה בהתמקצעות המורים
ובמיוחד בהכשרתם לעבודה עם אוכלוסיות מוחלשות ועם תלמידים מתקשים וכאלה שסומנו
כבעלי בעיות התנהגותיות ומשולבים במסגרת הכיתה הרגילה .הנחת היסוד היא שמורה טוב
מעמיד רף ציפיות גבוה לכל תלמידיו ועובד איתם כדי למצות את כישוריהם למקסימום .בנוסף,
המורים עוברים הכשרה מיוחדת לעבודה עם אוכלוסיות מגוונות ,רב-תרבותיות ועם ילדים
מתקשים ובניית מערך וסביבת למידה מותאמים לכל התלמידים וכן לגייס ככל הניתן מורים
מהגרים ,בני מהגרים ,ממוצא אתני מגוון או דוברי שפות זרות ולשלבם בבית הספר (ראה דוגמת
קנדה ופינלנד).
בקנדה ,האסטרטגיה שבנתה ממשלת אונטריו לשיפור ביצועי התלמידים התבססה על מערך
שכלל את המורים ולא התנכר אליהם .המורים זכו ליחס של אמון והם נתפסים כאנשי מקצוע
ושותפים לדרך .העידוד והתמיכה שניתנו למורים באונטריו העלו את רמת המוטיבציה
והמחויבות שלהם ליצירת שינוי ארוך טווח ובר-קיימא .כך גם בפינלנד מילת המפתח היא אמון.
מעבר לתמיכה שהמורים זוכים לה ממגזרים שונים בחברה ,יש להם אוטונומיה רבה בבניית
תכנית הלימודים ובכך יש להם לגיטימציה וטווח פעולה נרחב למתן מענה אישי לכל תלמיד
במסגרת סביבת הלמידה הכיתתית .ארגון הלמידה וההוראה בפינלנד מתנהל באופן שבו
התלמידים מעורבים ופעילים בתהליך הלמידה .כמו כן ישנה חשיבות לפיתוח סביבת למידה
עשירה ודיפרנציאלית המותאמת למגוון הצרכים והכישורים השונים שמביאים איתם התלמידים.
בכל הקשור למיפוי ,פיקוח והערכת בתי הספר ,התפיסה הפינית שונה ממדינות רבות אחרות
משום שהיא דוגלת בהערכה פנימית ולא רואה הכרח בפיקוח והערכה חיצוניים .למעשה ,מערכת
הפיקוח לא קיימת בפינלנד (מה שמסביר גם הוא את ההוצאה המוקטנת על החינוך) וכן לא
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מתקיימים במערכת החינוך מבחני מיצ"ב מסודרים .לחלופין ,מתקיימת הערכה פנימית של
גורמים מבית הספר ,נציגים מהקהילה וההורים ובמקרים מסוימים גם התלמידים שותפים
לתהליך ההערכה .סוגית הצורך במבחני המיצ"ב עולה במדינות רבות ומעוררת דיון נרחב גם
בחוגים האקדמיים .כך למשל כותבת  Linda Darling-Hammondבספרה" :כאשר לתלמידים אין
גישה למורים מוסמכים ,שיטות הוראה יעילות ,ומשאבים הולמים ,לא ניתן ולא צריך לצפות
מהם לביצועים באותה רמה אקדמית כתלמידים שיש להם את כל היתרונות החינוכיים הדרושים
כדי להצליח .התוצאה היא ....תכנית לימודים מוכתבת ,המתמקדת רק במילוי הדרישות וברכישת
מיומנויות ברמה נמוכה ...שמציבה את ההישגים האקדמיים המשמעותיים מעבר להישג ידם של
רוב התלמידים .בכך שאנו "בוחנים ולא משקיעים" ,אנו מפרים את הזכות של התלמידים לשוויון
166
חינוכי".
נושא נוסף שעולה מהסקירה הוא ההקבצות .בבריטניה עדיין מקובל להשתמש במסלול ההקבצות
בעיקר במקצועות הליב"ה של מתמטיקה ואנגלית .אין המדובר במסלולים לבגרויות אלא בבתי
הספר היסודיים ובעיקר בכיתות הצעירות .המטרה היא לחזק את אותם תלמידים מתקדמים
ולאפשר לתלמידים החלשים לקבל סיוע נוסף ממוקד .אלא שביצירת כיתות נפרדות על פי רמות
יש גם סכנה בהנצחתם של דימוי עצמי ובטחון נמוכים והגדלת הפערים בין מגזרים שונים
באוכלוסית התלמידים.
בהולנד ,בשוודיה ובפינלנד מסגרות בתי הספר העל יסודי מתחלקות לחינוך הרגיל ולחינוך
המקצועי ,שמספק הכשרה מקצועית בתחום ידע מסוים ובא לתת מענה למגוון תחומי העניין של
התלמידים ולאפשר להם לסיים את לימודיהם עם תעודה מקצועית במקביל לאפשרות למעוניינים
בכך להתקבל ללימודים גבוהים במוסדות להשכלה גבוהה .החינוך המקצועי מספק מענה
לתלמידים שמגלים קשיי השתלבות במערכת החינוך הרגילה ולאלה שאינם מעוניינים להמשיך
ללימודים גבוהים .לצורך העניין מופעל שירות לייעוץ מקצועי ברוב בתי הספר שמסייע בהכוונתם
של התלמידים לכיוון מקצועי מסוים.
בכל הקשור למתן מענה לתלמידים עם בעיות התנהגות ובעיות רגשיות ,בחלק מהמדינות כפינלנד
ובריטניה ,מופעל מערך של שירות פסיכולוגי וייעוץ במסגרת בית הספר אך ישנן מדינות
כאסטוניה והולנד שבהן השירות עדיין לא משולב במערך הבית ספרי ותלמידים צריכים להיעזר
בשירותי הבריאות במסגרות קהילתיות .יחד עם זאת ,בכל המדינות מזוהה הצורך בשיתוף פעולה
כלל מערכתי עם סקטורים רלוונטיים בחברה ובקהילה כדי לתת את המענה הטוב ביותר לתלמיד.
רוב המדינות מקדמות תפיסה הוליסטית לטיפול בילד שמערבת ככל הניתן את ההורים והקהילה
בכל הקשור לטיפול בילד גם בהקשר הבין תרבותי .בהולנד למשל ,משרד החינוך מקדם תכנית
מיוחדת לשילוב הורים .בין היתר מציעים להורים השייכוים לקבוצות של מיעוטים אתניים
ולהורים מהגרים קורסי הכשרה להעלאת מעורבותם בבית הספר (ראה נספח על מדיניות העיר
אוטרכט בהולנד).
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מסקירת המדינות עולה כי בזמן שרוב המדינות מזהות את הצורך במתן מענה לילדים מתקשים
באמצעות איתור מוקדם ומתן תמיכה וחיזוק במסגרות בית הספר ,בכל הקשור למתן מענה
לאוכלוסית התלמידים המחוננים התחום עדיין אינו ברור .ראשיתו של העירפול בקושי להגדיר
את השתייכותם של התלמידים המחוננים אם לקבוצת החינוך המיוחד או כתלמידים בעלי צרכים
מיוחדים או כקבוצה נפרדת אחרת ,והמשכו באופן בו נעשה איתור התלמידים במסגרת הבית
ספרית או מחוצה לה .ברוב המדינות חוק החינוך היסודי עדיין אינו כולל מתן מענה ספציפי
לאוכלוסית התלמידים המחוננים .בבריטניה ,תכנית הלימודים החדשה מחייבת את בתי הספר
למנות רכז שיהיה אחראי על איתור וטיפול בקבוצת המחוננים ועל בניית תכנית לימודים
מאתגרת ועשירה יותר הכוללת גם שימוש בטכנולוגיות תקשורת ומידע חדישות .בפינלנד
אוכלוסית המחוננים משולבת בבית הספר המקיף והמגמה היא לספק לתלמיד המחונן העשרה
בהתאם לתכנית האישית במסגרת התפיסה הכוללנית החלה על כל התלמידים באשר הם.

סיכום
המשו תף לשש המדינות שנבחרו לסקירה הוא שכולן מתמודדות במידה זו או אחרת עם הגירה
גדולה ,מגוון אתני וריבוי תרבויות וכן כולן מזהות את הצורך המרכזי במתן מענה למגוון רחב של
תלמידים בעלי רקע ,יכולות וצרכים שונים המשולבים במסגרות החינוך .עם זאת ,המענים
הניתנים לשונות בין תלמידים הם רבים ומגוונים הן מבחינה אידיאולוגית והן מבחינה פרקטית.
ניתן לסכם את התפיסות השונות באמצעות הנקודות הבאות:
בניית חזון מול אסטרטגיה חינוכית  .הצורך והחשיבות במתן מענה לשונות בין תלמידים מהווים
מרכיב מרכזי בקביעת מדיניות החינוך של שש המדינות שנבחנו במסגרת הסקירה ,אך הגישות הן
כאמור שונות .קנדה ופינלנד פיתחו תכנית ליצירת שוויון הזדמנויות בחינוך באמצעות חזון של
ממש .בפינלנד השאיפה היא ליצור את אחת החברות השוויוניות בעולם כשמערכת החינוך מהווה
נדבך מרכזי בה  .בחבל אונטריו שבקנדה השונות היא פוטנציאל שיש לממשו .באסטוניה ובהולנד,
לעומת זאת ,השוני באוכלוסייה מחייב פיתוח אסטרטגיה להתמודדות עם השונות במסגרות
החינוך.
היחס בין צמצום פערים להשגים בינלאומיים בחינוך .שוודיה ,קנדה ,הולנד ופינלנד מוכיחות
שבאמצעות מדיניות חזקה לצמצום פערים חברתיים ולימודיים ודגש על מתן הזדמנות שווה לכלל
התלמידים ניתן להגיע גם להישגים בינלאומיים במקצועות הליבה .הדגש הוא על מתן שוויון
הזדמנויות שמשמעותו איננה להתייחס לכל הבריות באותה צורה ללא התחשבות בהבדלים
אינדיבידואליים ,שהחינוך צריך להיות זהה לכולם או שהמשאבים של בתי הספר צריכים
להתחלק באופן זהה ,אלא שיש להתחשב בנסיבות ובצרכים המשתנים של כל אחד ואחת.
מדיניות השילוב .בכל המדינות שנסקרו המגמה היא למצוא דרך לשלב את האוכלוסיות השונות
בתוך בית הספר אם באמצעות מדיניות האינטגרציה כפי שמקובל בהולנד ובשוודיה ,או באמצעות
הכללה במסגרת החינוך הכוללני (בריטניה ,אסטוניה ,פינלנד ואונטריו בקנדה) .תפיסת החינוך
כוללני היא תפיסה חדשה שהולכת ותופסת תאוצה במדינות רבות .משמעותה הוא הכללת כל
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התלמידים ,ללא יוצא דופן ,תחת מערכת חינוך אחת .זוהי תפיסה חינוכית שבאה לתת מענה
למגוון הצרכים של כלל התלמידים באמצעות הגברת השיתוף בלמידה של תרבויות וקהילות
וצמצום ההדרה בתוך ומתוך החינוך.
בפינלנד האמצעי שנמצא כיעיל ביותר במניעת הדחיקה לשולי החברה הוא גמישות במסגרת
החינוך היסודי .גמישות במובן האישי שמשמעותו הקלות במבחנים ובעומס עבודת הבית ,צמצום
מספר התלמידים בכיתה ,עבודה בקבוצות קטנות ,הערכה אישית ולא מספרית .וכן גמישות
מערכתית .התפיסה הפינית היא שהתמקדות עקבית בשיוויון ובאחריות המשותפת ,לא בבחירה
ובתחרות ,יכולים להוביל למערכת חינוכית שבה כל התלמידים לומדים טוב יותר.
החשיבות שביצירת קהילה תומכת .כל המדינות מזהות את הצורך ביצירת מערך טיפול ומענה
רב-מערכתי הכולל את כל הגורמים המטפלים בילד מתוך הכרה ששיתוף פעולה בין כל הגורמים
המעורבים יספק את התמיכה הטובה ביותר עבור הילד ,בבחינת"It takes a village to raise a :
" .childבהולנד מושם דגש חזק על נושא מעורבות ההורים ובריטניה ואסטוניה זיהו את הצורך
במינוי איש קשר מהקהילה התרבותית לגשר בין התלמידים המהגרים לבין בית הספר או רכז
תחום כפי שנעשה בכל הנוגע לאוכלוסיית המחוננים בבתי הספר בבריטניה.
איתור מוקדם והשקעה בחינוך בגיל הרך .המדיניות בהולנד גורסת שבכדי לפצות על פערים
שנגרמים מהדרה חברתית ואפליה יש להתחיל מוקדם ככל האפשר ולכן המגמה היא להעלות את
איכות החינוך בגיל הרך ,את רכישת השפה ואת התמיכה במשפחה .באותה המידה מדינות
נוספות כבריטניה ,פינלנד ושוודיה מדגישות את הצורך באיתור והתערבות מוקדמים של ילדים
עם קשיים בגיל הרך וחיזוק הקשר עם ההורים כבר בשלב זה .נוספת לזה גם דחיית גיל העליה
לכיתה א' לגיל  1בשוודיה ,פינלנד ואסטוניה מתוך תפיסה שהילד מגיע בשל ומוכן יותר ללימודים
בבית הספר ונחסכים ממנו קשיי הסתגלות שעלולים לפגוע בלמידה שלו בהמשך.
תפקידו של בית הספר .מדיניותה של בריטניה נשענת על מחקרים שהוכיחו שבתי ספר שמגלים
מחויבות לתפיסה הכוללנית תוך קידום רעיונות של שוויון זכויות ,חתירה לרמת הישגים גבוהה,
הוקרת השונות התרבותית ,יצירת סביבה בטוחה ללמידה ,התנגדות לאפליה ,מתן תשומת לב
להישגי קבוצות המיעוטים האתניים ויצירת שיתוף פעולה עם ההורים והקהילה הרחבה מצליחים
להביא לרמת הישגים גבוהה יותר בקרב התלמידים מקבוצות המיעוטים האתניים .באופן דומה,
על פי המדיניות הקנדית בית הספר צריך לספק לתלמיד תחושת שייכות והזדמנויות להרגיש
שהוא זוכה לייצוג במסגרת תכנית הלימודים והתרבות של בית הספר .בית הספר מחויב ליצור
אקלים מכי ל וחיובי לכלל תלמידיו מתוך הבנה שכאשר היחסים מושתתים על כבוד הדדי ,תרבות
הכבוד הופכת להיות הנורמה .בנוסף ,רוב המדינות שנסקרו דוגלות בהימנעות מהשארת תלמיד
כיתה בשל ההשלכות שעלולות להיות לכך על סיכוייו להשתלב בהמשך לימודיו .לחלופין זוכה
התלמיד לרשת רחבה של תמיכה שבאה לקדם אותו בכל שלב ולסייע לו להתמודד עם הקשיים
והאתגרים שהוא נתקל בהם.
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העצמת המורים והכשרתם .כל המדינות מזהות את הצורך בהכשרתם של מורים ברמה גבוהה
ושאיפה להעסקת מורים בעלי תואר שני .בנוסף להכשרה בהוראת תחומי הליבה ,בפינלנד מושם
דגש על הכשרת המורים בנושאים הקשורים להתפתחות הילד שיאפשרו להם איתור מוקדם של
קשיים .כמו כן ,על המורים לפתח יכולת אוטונומית ליצירת תכנית למידה רחבה וגם תכנית
למידה אינדיבידואלית שתאפשר לכל תלמיד להתקדם על פי דרכו ולקבל את התמיכה שהוא צריך
כדי להגיע להישגים גבוהים .בנוסף ,זוהה הצורך להציע הכשרות לצוות ההוראה ולצוות המקצועי
בנושאי מניעת גזענות ,אפליה ואלימות .בבריטניה נקבע כי על המורים לכוון לכך שלכל תלמיד
תהיה ההזדמנות לחוות הצלחה ולהגיע לסטנדרטים גבוהים ככל האפשר .יש לקחת בחשבון
שאיכות המורים ,צוות ההוראה וההנהלה כמו גם ההשקעה וההתמסרות שלהם לעבודה עם
שונות תלמידים מתאפשרת בעיקר בזכות האמון הרב שהם זוכים לו במדינות כמו בפינלנד וקנדה.
מתן מענה לשונות על בסיס כישורים ותחומי עניין .למרות שרוב המדינות מתייחסות לצורך לתת
מענה לאוכלוסית הילדים המחוננים ,עדיין קובעי המדיניות מתקשים למצוא הגדרה מספקת
לקבוצה זו ואין מדיניות מפורשת במסגרת חוקי החינוך היסודי או העל-יסודי שמגדירה את
מסגרת ההעשרה המתאימה להם .בכל המדינות כמעט ולא נמצאה התייחסות לנושא השונות על
בסיס של תחומי עניין (למעט בתי הספר המקצועיים העל יסודיים) ולא נמצא לכך ביטוי במסגרת
תכנית הלימודים הבסיסית וחוק החינוך .החינוך המקצועי במסגרות התיכון במדינות כמו פינלנד,
שוודיה ואסטוניה ,אכן מספק מענה לאותם תלמידים שבוחרים במסלול על פי תחום עניין ספציפי
או שמעדיפים את המסלול המקצועי על פני המסלול האקדמי בשל הישגיהם הלימודיים.
ההשקעה בחינוך ,התקצוב וחלוקת המשאבים .בכל המדינות שנסקרו קיימת הקצאה
דיפרנציאלית של תקציב החינוך והמשאבים שלוקחת בחשבון קריטריונים של מספר התלמידים
בכיתה ובבית הספר ,מיקומו של בית הספר ביחס למרכז (בפינלנד מושקעים תקציבים גדולים
בבתי הספר הנמצאים באזורים נידחים) ,מספר התלמידים דוברי השפות הזרות (מה שמצריך
השקעה במורים ובספרי לימוד בהתאם) ,מספר התלמידים בני המהגרים ומקבוצות אתניות,
תלמידים שהשכלת הוריהם נמוכה וכן תלמידים עם צרכים מיוחדים .לאור הציונים הגבוהים של
פינלנד במבחני ה PISA-נשאלת השאלה כיצד הגיעה פינלנד להישג זה עם השקעה כה נמוכה
בחינוך .התשובה הפינית היא הקמת בית הספר המקיף הכוללני ותקצוב מושכל שהביא לצמצום
ההשקעה בבתי הספר המיוחדים לחינוך מיוחד כמו גם ביטול ההשקעות במוסדות הפיקוח
וההערכה ומבחני המיצ"ב וניצול נכון של המשאבים העומדים לרשות בתי הספר.
שיוויון זכויות מול שוק תחרותי בחינוך .מסקירת המדינות ניתן להבין את החשיבות שבגיבוש
תפיסה כוללנית ומקיפה בכל הקשור למתן מענה לתלמידים עם שונות במערכת החינוך .הכוונה
איננה לתכנית עבודה ואף לא לאסטרטגיה אלא ליצירה של חזון של ממש .שכן ,אפילו שימוש
במושג כמו אינטגרציה הוא ורסטילי ,כשגם בעולם וגם בארץ התפתחו אסטרטגיות למידה שונות
ומגוונות כגון ההוראה הדיפרנציאלית שבאות להחליף את מודל האינטגרציה ,אלא שבהיעדר
תפיסה כוללת או חזון כל אסטרטגיה כזו מבורכת ויעילה ככל שתהיה נשארת ברמה המקומית.

61
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בבואנו לגבש תפיסה חדשה לשילוב התלמידים השונים במערכת החינוך ,עלינו להיות ערים
לבעייתיות והסתירה שעלולות להיווצר בין השאיפה מחד להביא לשוויון זכויות בחינוך והשאיפה
מאידך לאפשר תחרות ובחירה בין ובתוך מערכות החינוך.
לסיום ,קובעי המדיניות זיהו שהפערים החברתיים מהווים איום על חוסנה של החברה וצמצום
הפערים אפשרי רק בזכות חינוך שווה לכולם .הם הבינו את המרכזיות והחשיבות שיש במתן
מענה לאוכלוסיות שונות ומגוונות בכדי לצמצם פערים חברתיים ולימודיים ולהביא לחברה
משכילה ולכלכלה משגשגת .אלה מבינהם שהשכילו לפרש את המושג  Diversityכמגוון תרבותי או
רבגוניות ולא כשוני או נקודת מחלוקת ,הם ,כך נראה ,גם אלה שהצליחו להביא לצמצום הפערים
ולהעלות את רמת החינוך הארצית על דרך המלך.
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נספחים
נספח א'  -ישראל
מערכת החינוך בישראל
בהתאם לרישומי ה 53% OECD-מהאוכלוסייה בגילאי  24-34הם בעלי תעודת בגרות (או זהה
לה); וזהו נתון הגבוה ממוצע ה OECD-העומד על  .14%ככלל ,במדינות ה ,OECD-מבין בעלי
תעודות הבגרות מספר הגברים עולה על מספר הנשים .בישראל ,לעומת זאת 54% ,מהנשים סיימו
בהצלחה את בית הספר התיכון לעומת  51%מהגברים .יחד עם זאת ,בין גילאי  23-34הממוצע של
שנות בית הספר עומד על  02שנות לימוד לעומת הממוצע של ה OECD-העומד על  01שנות לימוד.
באשר לציונים במחני ה  ,PISAהציון הממוצע של התלמידים בישראל עומד על  443במקצועות
האוריינות ,מתמטיקה ומדעים .זהו נמוך מממוצע של מדינות ה OECD-העומד על  .431ממצאי
ה OECD-מצביעים על כך שהפערים בין  31%התלמידים החזקים לבין  31%התלמידים החלשים
עומד על  002נקודות .זהו פער גבוה יחסית ל 33-הנקודות בממוצעי מדינות ה .OECD-מכאן ניתן
להסיק שמערכת החינוך בישראל מציעה חינוך באיכות גבוהה יותר לתלמידים החזקים יותר.

167

נתונים מתוך מסמכים של משרד החינוך והתרבות
חוק חינוך חובה
משנת  0343הוחל חוק לימוד חובה שמשמעותו קיום חובת לימוד לילדים ולנערים הגרים בישראל
מגיל( 2-01 :עד כיתה י"ב) וקיום חובת חינוך חובה עד גיל ( 01עד כיתה י"ב) .לגבי תלמידים
בגילאי ( 02-01כיתות י"א-י"ב) וכן לגבי ילדים בגני הילדים בגילאי  2-4חובת הלימוד מוחלת
בהדרגה בהתאם לצווים שמפרסם משרד החינוך.

168

מספר התלמידים בכיתה
פי ההסכמות שבין משרד החינוך לארגון המורים ,מספר התלמידים בכיתה הוא :כיתת גן – עד 24
תלמידים ,כיתות א'-י' – עד  41תלמידים וכיתות י"א-י"ב – עד  25תלמידים.

169

בהתאם לתכנית

אופק חדש השתנתה המדיניות לגבי מספר התלמידים בכיתה וההמלצה היא שהוא לא יעלה על 23
תלמידים בכיתה.

167

OECD – Better life Index, Israel, Education, Retrieved from:
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/israel/
 168מתוך אתר אוח -משרד החינוך ,חוקי החינוך,
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/ChukimMediniyut/Hukim/
 169לקוח מתוך אתר משרד החינוך ,המינהל החינוכי,
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pniyot/ShelotVeTshuvot/MinhalChinuchy/
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אזורי בחירה מבוקרת (ניסוי ארצי)
בשנת  3101הוחלט על עריכת ניסוי במספר רשויות בשלב הראשון לתכנית ארצית של אזורי
בחירה מבוקרת .מטרת השינוי היא לחזק את החינוך הציבורי במדינת ישראל .התכנית אמורה
לאפשר בחירה מבוקרת של בתי הספר על ידי ההורים והתלמידים על פי הכלל "שהתלמיד בוחר
את בית הספר ולא בית הספר בוחר את תלמידיו" .מהלך זה אמור לאפשר ניוד של תלמידים בין
בתי ספר לפי קריטריונים מוסכמים ,בהלימה לחוזר המנכ"ל ,המתחשבים בכישורים ,ברצונות
ובצרכים של כל תלמיד ותלמיד ובמקביל לשמור על איזון בין בתי הספר ושוויון הזדמנויות
לכולם.
יעדי התכנית :גיבוש מדיניות ודרכי פעולה ייעודיים לפיתוח פדגוגי מערכתי של הרשות ושל
מוסדות החינוך בה ,פיתוח והעמקה של ייחודיות בית ספרית ואיזון פדגוגי בין מוסדות
החינוך שברשות כדי לאפשר בחירה מושכלת ומיטבית ,פתיחת אזורי רישום ברשויות ואפשור ניוד
תלמידים בין בתי ספר ,שיפור האקלים הבית ספרי ושיפור איכות החינוך לטווח קצר וארוך
(הישגים ,שיטות הוראה מתקדמות ,סביבות למידה שביעות רצון של השותפים השונים ויצירת
170

שותפות חדשה בחינוך (הפורמאלי והבלתי פורמאלי) בין קהילה -הורים -מורים -תלמידים.
שיבוץ תלמידים בני העדה האתיופית במוסדות החינוך

בהתאם להמלצת הוועדה לבדיקת תהליכי השתלבותם של תלמידים בני העדה האתיופית
במערכת החינוך הוסרה כל מגבלה לקבלת תלמידים אלה .לפיכך יופסק השימוש במכסות (34%
או כל מכסה אחרת) .במקום שיש שימוש כזה ,כגורם בשיבוצם וברישומם של תלמידים בני העדה
האתיופית ,עולים כילידי הארץ ,בכיתות או בבתי-ספר .אין למנוע מהורי תלמיד בן העדה
האתיופית להירשם לבית הספר בשל חלקם היחסי או מספרם של בני-העדה מתוך כלל
התלמידים .עם זאת תימשך מדיניות האינטגרציה ,וייעשה מאמץ ויינקטו פעולות להכוונת
התלמידים יוצאי אתיופיה בהסכמת הוריהם למוסדות החינוך שישי שבהם אינטגרציה ראויה,
החותרת להשתלבות לימודית וחברתית נכונה ואופטימלית לתלמידים בני העדה.

171

מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה במערכת החינוך
בשנת  0334הוקם כיוזמה של מערכת החינוך מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה במערכת החינוך.
מטרת המרכז היא להביא לשיתופם של בני הקהילה בתהליך קליטתם של התלמידים ולסייע
למוסדות החינוך ולגופים קולטי עלייה להביא לשילובם המלא במערכת החינוך תוך התייחסות
והתאמה לצרכים הייחודיים של בני העדה .המרכז פועל לקידום שילובם ולשיפור הישגיהם
החינוכיים והחברתיים של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך ,מהגיל הרך ועד לחינוך האקדמי ,הוא
מעסיק אנשי מקצוע מבני הקהילה הרואים בעבודתם שליחות חינוכית.

170

מתוך אתר משרד החינו ,גף ניסויים ויזמות ,המזכירות הפדגוגית ,אזורי בחירה מבוקרת,
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Nisuyim/BchiraMevukeret/
171
מתוך אתר משרד החינוך ,חוזרי מנכ"ל ,ארגון ומינהל ,מינהל מוסדות חינוך ,שיבוץ תלמידים בני העדה
האתיופית במוסדות החינוך,
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd9ak3_7_47.htm
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תחומי הפעילות המרכזיים של מרכז ההיגוי :פעילות בכל הישובים שיש בהם יוצאי אתיופיה,
הפעלת מגשרים חינוכיים בבתי ספר שיש בהם ריכוז גבוה של יוצאי אתיופיה ,הפעלת חונכות
אישית לתלמידים הזקוקים לסיוע ,שילוב תלמידים בתוכניות לעידוד מצוינות ,העשרה והכשרה
של צוותי מורים בנושאים הקשורים למפגש הבין-תרבותי ולשימור המורשת של יהודי אתיופיה,
הפעלת סדנאות הורים ברחבי הארץ לחיזוק הסמכות ההורית ,וריכוז והפעלה של מועדונים
שכונתיים ופעילות חברתית לנוער.

172

קליטת ילדי עובדים-בעלי דרכונים זרים
חוק חינוך חובה משנת  ,0343חל על כל ילד הגר בישראל ללא קשר למעמדו במרשם האוכלוסין
במשרד הפנים .הוראה זו חלה גם על ילדי עובדים זרים בגיל חינוך חובה השוהים בישראל ,ללא
קשר למעמד הפורמלי של הוריהם .עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך (תש"ס 01 /א') ,על הרשויות
המקומיות ומנהלי בתי הספר להעניק לתלמידים אלה את מלוא החינוך על פי הצרכים שלהם,
לדוגמא :שירותים פסיכולוגיים ,מסגרות המשך ,ביקור סדיר ועוד.

173

תכנית השילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים
על פי תכנית השילוב של משרד החינוך ,מערכת החינוך בישראל צריכה ,יכולה וערוכה לתת מענה
חינוכי-לימודי הולם לצרכים המיוחדים של תלמידים חריגים המתקשים להסתגל מבחינה
לימודית או חברתית לנורמות המקובלות ולהימנע ככל האפשר מהפנייתם למסגרות החינוך
המיוחד .משרד החינוך משקיע בשנים האחרונות מאמצים מוגברים לטפח את התודעה לשילובם
של תלמידים חריגים במסגרות החינוך הרגיל ,תוך שימת דגש לצרכים המיוחדים שלהם.
בד בבד גובשו תכניות שונות להקניית כלים ושיטות הוראה מתקדמות למורים המתחשבים
בצרכים אלה .כל אלה מצאו את ביטוים במדיניות הטיפול בתלמידים מתקשים הלומדים
במסגרות החינוך הרגיל ובעשייה החינוכית היומיומית של הצוות החינוכי בגן הילדים ובבית-
הספר .חוק החינוך המיוחד ,שנחקק בכנסת בשנת  ,0355מחזק מדיניות זו בקביעתו שוועדת
השמה היא אשר תקבע את זכאותו של תלמיד לחינוך מיוחד ואת השמתו במסגרת חינוך מיוחד
ובהוראתו שהוועדה תעניק זכות קדימה להשמתו של התלמיד במסגרת החינוך הרגיל על פני
השמתו במסגרת החינוך המיוחד .מנתוני מעקב אחר ההחלטות של ועדות ההשמה והערר ,נמצא
שתלמידים רבים שהופנו אליהן בשנים האחרונות אכן הושמו על-ידן במסגרות החינוך הרגיל.
תלמידים רבים אחרים ,שהושמו בכיתות חינוך מיוחד ,שולבו בהדרגה ,ביזמת בית-הספר ,בכיתות
הרגילות.

174

172

מתוך אתר משרד החינוך ,חוזרי מנכ"ל ,אוכלוסיות מיוחדות ,עולים ,תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך,
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/17/HodaotVmeyda/H-2008-2-1-7-1.htm

173

מתוך אתר משרד החינוך ,המינהל הפדגוגי ,זכויות התלמיד ,חוקים ואמנות ,קליטת ילדי עובדים-בעלי דרכונים
זרים,
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/klitat+yaldei+oli
m.htm
174
מתוך אתר מדינת ישראל ,משרד החינוך ,חוזרי מנכ"ל ,אוכלוסיות מיוחדות ,חינוך מיוחד,

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/nt8ck1_2_20.htm
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נתונים אלה מצביעים על כך שעיקר המאמץ צריך להיות מכוון למנוע את הפנייתם של תלמידים
בני שילוב אל ועדות ההשמה .החינוך המיוחד ,המתמחה בטיפול בתלמידים עם לקויות שונות,
מאפשר לתלמידים אלה לקבל את שירותיו במהלך לימודיהם בכיתה הרגילה במסגרת תכנית
השילוב .תמיכה זו באה כתוספת לתמיכה הניתנת להם על-ידי הצוות החינוכי של בית-הספר או
של גן הילדים .זאת כדי לסייע לתלמידים בני שילוב להמשיך בלימודיהם בה ולמנוע את הצורך
להפנותם למסגרות החינוך המיוחד .שירותים אלה כוללים הוראה מתקנת ,טיפולים ביצירה
ובהבעה וטיפולים פארא-רפואיים ,והם מיועדים בראש ובראשונה לתלמידים עם לקויות קשות
ומורכבות הנזקקים להם .בנוסף לכך פועל החינוך המיוחד לעידוד יזמות לשילוב חלקי במסגרות
המיוחד.
החינוך
במסגרות
הלומדים
תלמידים
של
הרגיל
החינוך
תכנית השילוב ,שהוחל בהפעלתה בשנת הלימודים התשנ"ו ,מיועדת בעיקרה לעודד פיתוח של
ראייה מערכתית יישובית של דרכי הטיפול בתלמידים שיש להם צרכים מיוחדים ,לאפשר גיוון
בדרכי הטיפול ולהגביר את האוטונומיה ואת האחריות של המחנך והצוות הבית-ספרי לקידומו של
התלמיד .התכנית אמורה למנוע מראש את הצורך בהפניית התלמידים הללו אל ועדות ההשמה,
ואחד מהמבחנים החשובים להצלחתה יהיה הפחתה ניכרת במספר התלמידים המופנים אל ועדות
ההשמה .מרכז התמיכה היישובי/האזורי (מתי"א) ליישום חוק החינוך המיוחד משמש ,בין יתר
תפקידיו ,כמסגרת ארגונית-מקצועית לאיגום שעות סל השילוב ביישוב או באזור אותו הוא משרת
אותו.

175

מטרות תכנית השילוב הן

176

:



להבטיח תמיכה טיפולית לתלמידים בעלי לקויות קשות הלומדים במסגרות החינוך הרגיל -
בכיתות חינוך מיוחד ובכיתות רגילות.



לאפשר למסגרות החינוך הרגיל לקבל שירותי חינוך מיוחד לטיפול בתלמידים בעלי לקויות שונות
המסוגלים להמשיך בלימודיהם במסגרת הכיתה הרגילה ולהשתלב בה מבחינה לימודית
וחברתית עם תמיכה מתאימה ,ובכך למנוע את הפנייתם אל ועדות ההשמה ואל מסגרות החינוך
המיוחד.



לעודד ראייה מערכתית יישובית (או אזורית) של דרכי הטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
הלומדים במסגרות החינוך הרגיל ,תוך תיאום בין התכניות השונות המופעלות במערכת החינוך
לטיפול באוכלוסייה זו.



לטפח את שיתוף הפעולה ואת יחסי הגומלין בין מערכת החינוך הרגיל לבין מערכת החינוך
המיוחד לקידום תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.



לעודד יזמות לשילוב הדרגתי או חלקי של תלמידים בעלי לקויות קשות הלומדים במסגרות
החינוך המיוחד.



להביא בהדרגה להקצאה מאוזנת של המשאבים הנכללים בסל השילוב בין מוסדות החינוך
הרגיל ,על-פי קריטריונים אחידים.



לאפשר גמישות מרבית בניצול משאבי סל השילוב ,בהתאם לצרכים המשתנים של אוכלוסיית
התלמידים בכל מסגרת חינוכית ובכל רשות מקומית.

175
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רב-תרבותיות במערכת החינוך בישראל
ישראל כמדינה קולטת עליה נחשבת להטרוגנית מאוד מבחינה תרבותית .בשנים הראשונות
למדינה אימץ משרד החינוך את אידיאולוגית כור ההיתוך מתוך תפיסה שהעולים והזרים צריכים
להתאים את עצמם לתרבות הדומיננטית .בפועל התפצל החינוך בישראל למספר מערכות של
החינוך הממלכתי ,החינוך הממלכתי-הדתי ,החינוך הערבי והחינוך העצמאי .מגמה זו רק הלכה
והתחזקה עם העליות מאתיופיה ומחבר העמים בשנות ה '31-ועם העלייה במספר בני העובדים
הזרים שהשתלבו בבתי הספר.
למרות גלי העליה הגדולים של שנות התשעים והשינויים הדמוגרפיים ,משרד החינוך לא עיצב
מדיניות קליטה מגובשת .הממשלה כן הגדירה את הקצאת המשאבים בקליטת עולים (מימון של
הממשלה ושל גופים שונים מהמגזר השלישי כמו הג'וינט והסוכנות היהודית) כאשר תלמידים
עולים זכאים לקבל סיוע באמצעים של משאבים והקלות כגון :השתתפות במימון הוצאות לחינוך,
שיעורי עזר ,הקלות מיוחדות בבחינות הבגרות.
הליקויים בקליטת העולים של שנות ה '41-הביאו למסקנה שמסגרות נפרדות לעולים הינן
בעייתיות ורמת הלימודים בהן נמוכה ,דבר שפגע בסיכוייהם של התלמידים העולים להשתלב
בעתיד בחברה ובמוסדות להשכלה גבוהה .הפתרון לבעיה זו היה רעיון האינטגרציה שלמעשה
משמעותו היתה יצירת מסגרות לימוד מעורבות לילדים משכבות מוחלשות עם ילדים משכבות
מבוססות.

177

ניתן לראות שבהיעדר תכנית קליטה מסודרת במשרד החינוך ,השימוש ברעיון האינטגרציה
מיושם גם היום ביחס לילדי העולים מאתיופיה ,למשל( .ראה שיבוץ תלמידים בני העדה
האתיופית במוסדות החינוך לעיל).
מבחינת המדיניות הלשונית לילדי העולים במסגרת מערכת החינוך ,בישראל אין מסלול הכשרה
להסמכה בהוראת עברית כשפה שניה והקניית השפה העברית לתלמידים העולים נשענת על
התפיסה שרכישת השפה המדוברת תאפשר להם להשתלב גם בלימודים בכיתה .ריטה סבר כותבת
על מדיניות קליטת העולים במערכת החינוך ש"שפות העולים נתפסות במערכת החינוך כ"איום"
על השפה השלטת ,וכמעט שאין שימור לשוני של שפות העולים ,כמו הרוסית והאמהרית .בכך יש
לא רק פגיעה בזכות היסוד של העולים לשמירה על שפת האם שלהם ,אלא גם בזבוז של נכס
שהמדינה אינה עושה בו שימוש .צעירים המוותרים על שפת האם שלהם עלולים לשלם מחיר כבד
ברמה האינסטרומנטלית-קוגניטיבית (פגיעה בהתפתחות הלשונית והמושגית ,קטיעת ההתקדמות
הלימודית ויצירת פערים שקשה לסגור אותם) וכן ביחסים המשפחתיים ובזהות האישית ,שהשפה

177

ויקיפדיה ,ערך "רב תרבותיות במערכת החינוך בישראל",
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91 %D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA#.D7.A8.D7.91.D7.AA.D7.A8.D7.91.D7.95.D7.AA.D7.99.D7.95.D7.AA_.D7.91.D7.9E.D7.A2.D7.A8.D7.9B.D7.AA_.D7.94
.D7.97.D7.99.D7.A0.D7.95.D7.9A_.D7.91.D7.99.D7.A9.D7.A8.D7.90.D7.9C
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בה מהווה מרכיב מהותי וחשוב".

178

על פי ריטה סבר ,מערכות החינוך הפורמליות והלא

פורמליות חייבות להכיר בכך שהן פועלות בעידן חדש שבו יש שונות תרבותית גבוהה .לכן הן
נדרשות לפתח דיאלוג יצירתי שיתחשב בכל השותפים בלמידה והנושאים הקשורים לתרבותם.

179

משרד החינוך הוציא לאחרונה הנחיות לבתי הספר ,כפי שניתן לראות לעיל ,המשקפות את
המדיניות שהתגבשה כתוצאה מהניסיון המצטבר של מערכת החינוך בקליטת עולים בעשור
האחרון .ההנחיות מדגישות את הצורך בגישה כוללנית ,המייחסת חשיבות לכל צורכי התלמיד
העולה כפרט ,ואת הצורך שבית הספר יפעל בשיתוף מלא עם כל הגורמים הרלוונטיים בתוכו
ומחוץ לו.
יחד עם זאת ,לדברי ד"ר סבר ,הרתיעה משינוי תפניתי מתבטאת בעיקר במה שאין בהנחיות
ובתחושה המתקבלת מהן ,שאפיון מרכזי המייחד את התלמידים העולים הוא הבעייתיות .יש
בהנחיות התייחסות הוליסטית – אבל לתלמיד כיחיד .יש בהן גם התייחסות אל ההורים כמקורות
מידע שיש להפיג את חשדנותם במסירת מידע אישי ורפואי ,וככאלה שמצפים מהם לשיתוף
פעולה במעקב אחרי תכנית הקליטה וביצועה .עוד אין בהנחיות דגש על החיוניות של גישור בין
תרבותי ,על חשיבות ההמשכיות התרבותית ועל ההתעניינות בעברו של הילד בארץ המוצא שלו,
בתרבות הוריו ,בהתפתחות הלשונית שלו בשפת האם ובשפה המדוברת בביתו.

180

לסיכום ,אפשר לומר שמערכת החינוך בישראל אמנם מתמודדת עם קיומה של חברה מרובת
תרבויות ,אך היא אינה מיישמת מדיניות רב-תרבותית במובן האידיאולוגי והמבני משום
שקיימים בה קיפוח ואפליה של קבוצות שונות ולא ניתנת בה הזדמנות שווה לחינוך איכותי
וחלוקה הוגנת ושוויונית של המשאבים .מערכת החינוך כמו החברה הישראלית רואה בהטרוגניות
הקיימת בתוכה מכשול שיש להתמודד איתו ולא דבר חיובי שניתן ללמוד ממנו.

נספח ב' (מילון מושגים)
חינוך כוללני
ישנם מחקרים שבהם מקובל לפרש את המושג  Inclusive Educationכחינוך מכיל/משלב ,אולם
הפירוש של חינוך כוללני נראה לי מתאים יותר .הסיבה היא שחינוך מכיל מתייחס לדעתי לרמת
המיקרו ואילו חינוך כוללני בוחן את הנושא ברמת המקרו .במובן הסמנטי ,הפירוש המילולי של
המילה  inclusiveהיא כוללני במשמעות של כולל ומקיף ואילו מכיל מתפרש במובן צר יותר של
היכולת להכיל את התלמיד הספציפי על רגשותיו/כישוריו/יכולותיו.
המושג מכיל מתייחס ליכולת ההכלה של המורה את התלמיד או של בית הספר את תלמידיו.
בבסיס התפיסה נמצא הרעיון שהכלה זוהי יכולת שיש לפתח .על פי מילון רב-מילים – הכלה

 178ריטה סבר .3114 .מדיניות קליטת העולים במערכת החינוך  .מגמות ,מג ( – )0גליון המוקדש
למחקר ,מדיניות ופוליטיקה בחינוך .עמ'  .044-023מתוך האתר:
http://www.szold.org.il/?CategoryID=205&ArticleID=370
179
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נתפסת כיכולת רגשית לקבל ולשאת בתוכנו את רגשותיו של האחר ,להיות אמפאתיים וקשובים
אליו ,לאסוף אל תוכנו את חוויותיו ,להזדהות איתו ,לספק לו מרחב בטוח לביטוי תחושות
ורגשות .היכולת לקבל את התלמיד השונה ולהכיל את השוני שלו ובמקביל לספק לו מענה לצרכיו
וכלים לקדם אותו ,זוהי גישה המתארת את תפקיד המורה ופיתוח הרגישות שלו בקבלת התלמיד
השונה ומכאן שמתאימה לרמת המיקרו .כפי שעולה ממסמך "מודל תמיכה להרחבת יכולת
181
ההכלה והקידום של הלומדים במוסדות החינוך" (המינהל הפדגוגי של משרד החינוך)
הפרשנות של חינוך כוללני היא גיבוש של מדיניות ותפיסה כללית בכלל המערכת לרבות מערכת
החינוך ,זוהי אם כן גישה כלל-מערכתית שמטרתה היא מניעת ההדרה  exclusionויצירת רפורמה
ופלטפורמה להכללת כלל התלמידים במערכת.
מהו אם כן חינוך כוללני – ?Inclusive Education
במספר מדינות בעולם עדיין מקובל לפרש חינוך כוללני רק באופן שבו ניתן לתת מענה לילדים עם
מוגבלויות ולשלבם במסגרות החינוך הרגילות .אולם בגישה הבינלאומית ההולכת ורווחת חינוך
כוללני נתפס באופן נרחב יותר כרפורמה שבאה לתמוך ולספק מענה למגוון אנושי ) (diversityרחב
יותר של תלמידים במערכת החינוך .נקודת ההנחה היא שמטרתו של החינוך הכוללני היא למנוע
הדרה חברתית שהיא תולדה של גישות ופתרונות שניתנו למגוון נרחב ) (diversityשל תלמידים
בעלי יכולות שונות ומתרבויות ,מעמד סוציאלי ,ייחוס אתני ,דת ,ומגדר שונים .נקודת המוצא
היא האמונה שחינוך מהווה זכות אנושית בסיסית ופלטפורמה לחברה צודקת יותר.

182

גישת החינוך הכוללני באה לתת מענה לצרכי הלמידה של כלל הילדים ,הנערים והמבוגרים תוך
מתן תשומת לב מיוחדת לאלה שהם פגיעים ונמצאים בסיכון להדרה ) (exclusionאו לדחיקה
לשולי החברה ) .(marginalizationעקרון החינוך הכוללני אומץ על ידי הכנס העולמי לחינוך
לילדים עם צרכים מיוחדים שנערך בסלמנקה אונסקו  0334והוחל בפורום הבינלאומי לחינוך
שנערך בדקר בשנת .3111
משמעותו של החינוך הכוללני
" ...בתי הספר צריכים לכלול את כל הילדים ללא קשר ליכולותיהם הפיזיות ,אינלקטואליות,
חברתיות ,רגשיות ,לשוניות ואחרות .עליהם לכלול ילדים נכים וילדים מחוננים ,ילדי רחוב או

181

מתוך משרד החינוך , 3102 ,המינהל הפדגוגי ,מודל תמיכה להרחבת יכולת ההכלה והקידום של הלומדים
במוסדות החינוך,
http://www.orianit.edunegev.gov.il/matiamtr/files/%D7%99%D7%A2%D7%93%2012%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C
%20%D7%94%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%94/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20%D7%AA%D
7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA%20%D7%A7%D7%93%D7%A9%20%20
19-6-12.pdf
182
Ainscow, Mel and Miles, S. Making Education for all inclusive: where next? PROSPECTS, March
2008, Volume 38, Issue 1, pp 15-34, Retrieved from:
http://link.springer.com/article/10.1007/s11125 -008-9055-0
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ילדים עובדים ,ילדים מאוכלוסיות של נוודים צוענים או מאזורים נידחים ,ילדים ממיעוט לשוני,
אתני או תרבותי וילדים מקבוצות מוחלשות בשוליי החברה או מאזורים נידחים" (הכרזת
סלמנקה ומסגרת העבודה לפעולה בנושא החינוך לבעלי צרכים מיוחדים ,סעיף .)2
חינוך כוללני הוא למעשה הליך שבא לתת מענה למגוון הצרכים של כלל התלמידים באמצעות
הגברת השיתוף בלמידה של תרבויות וקהילות וצמצום ההדרה בתוך ומתוך החינוך .הוא כולל
שינויים ושכלול של התוכן ,הגישות ,המבנים והאסטרטגיות תוך חזון משותף שנוגע לכל הילדים
מאותה קבוצת גיל והבנה שזוהי אחריותה של המערכת הרגילה לספק חינוך לכלל הילדים
(אונסקו .)0334
חינוך כוללני עוסק בלספק מענה מתאים לספקטרום רחב של צרכים לימודיים במסגרות חינוך
פורמליות ובלתי פורמליות .בניגוד לגישה העוסקת באופן שבו ניתן לשלב מספר תלמידים
במערכת החינוך הרגילה ,החינוך הכוללני זו גישה שבוחנת כיצד ניתן לשנות את מערכות החינוך
על מנת שיוכלו לספק מענה למגוון הרחב של הלומדים .מטרתו לאפשר גם למורים וגם לתלמידים
להרגיש נוח עם השונות ולראות זאת כאתגר בעל פוטנציאל להעשרת הלמידה ,במקום לראות בזה
בעיה.
המעבר לחינוך כוללני הוא הדרגתי וצריך להתבסס על מהלכים מסודרים וחזון .המכשולים בדרך
לחינוך כוללני ניתנים לצמצום באמצעות שיתוף פעולה בין קובעי המדיניות ,סגלי החינוך
ומנהיגים מהקהילה המקומית ,פוליטיקאים ,מנהיגי דת וחינוך ,והתקשורת .פיתוח מערכות
לחינוך כוללני :הדרך היא להתחיל לבחון את החינוך דרך העדשה המכילה שמעידה על המעבר
מראיית הילד כמי שמהווה את הבעיה המרכזית לראית מערכת החינוך כגורם המהווה את
הבעיה .בעבר התפיסה הגורסת שמה דגש על כך שהגורם לקשיים בלמידה באים מתןך התלמיד
והתעלמה מההשפעה הס ביבתית על הלמידה .כיום נטען בתוקף כי ארגון מחדש של בתי הספר
הרגילים במסגרת הקהילה באמצעות שיפור בתי הספר והתמקדות באיכות ,מבטיחה באופן יעיל,
הכללת כל מי שסווג כבעל צרכים מיוחדים .הלמידה מתחילה לפני שהילדים מגיעים לבתי הספר
ולכן החינוך הקדם יסודי הוא חשוב במיוחד ככלי לבניית חברה כוללנית.

183

מתוך הרצאתה של פרופ' שונית רייטר בנושא בכנס מהדרה להשתלבות במאה ה:30-

184

התנועה להשתלבות והכלה מוצגת בספרות המקצועית כמבוססת על המודל החברתי של
מוגבלויות .מהו מודל זה? לפי המודל החברתי יש לראות את ההתייחסות החברתית לנושא של
מוגבלויות כדומה לאפליה חברתית של קבוצות מיעוט באוכלוסייה בכלל.

183

UNESCO. 2009. Policy Guidelines on Inclusion in Education, Retrieved from:
http://www.inclusive-education-in-action.org/iea/dokumente/upload/72074_177849e.pdf
 184פרופ' שונית רייטר ,מתוך הרצאה בנושא :יישום התפיסה ההומאניסטית במערכת החינוך ,כנס 'מהדרה
להשתלבות – מבט למאה ה" ,'30-אשלים" ירושלים
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לפי מודל זה גם אנשים עם מוגבלויות ,כמו קבוצות שוליים :אתניות ,ממעמד סוציו -אקונומי
מאד נמוך ,מהגרים ,נשים וכו' מופלים לרעה על ידי החוק .זאת ועוד ,על-מנת להשיג שוויון
אזרחי ,זכאיות קבוצות אלה לאפליה מתקנת בזכות ולא בחסד .אי לכך ,זכותם של אנשים עם
מוגבלויות להיאבק באופן פוליטי על-מנת להשיג את התנאים הנדרשים לשוויון זכויות בחינוך,
בעבודה ,במגורים ,בנגישות ,בבריאות ועוד .על בסיס מודל זה מציעים Ainscow & Miles

185

להתייחס לנושא ההשתלבות של תלמידים עם מוגבלויות במערכת החינוך הרגילה כשוות ערך
להתייחסות לביעור הבערות ,המלחמה בעוני ,המאבק למען קבוצות שוליים חברתיות .הסיסמא
צריכה להיות' :חינוך לכל ילד' כשהמטרה היא למנוע הוצאה מהמעגל החברתי ()social exclusion
של ילדים בגלל עמדות שליליות כלפי גזע ,מעמד חברתי ,קבוצה אתנית ,דת מין ויכולת.
המחברים טוענים שיש פירושים שונים למושג השילוב ,שונים בין מדינות ושונים אף באותה
מדינה בין בית-ספר אחד למשנהו .פירוש אחד למשל הוא התפיסה שהשתלבותם של תלמידים עם
מוגבלויות צריכה להתרכז באיתור הצרכים המיוחדים שלהם .המיקוד הוא על המוגבלות,
אבחונה ,הגדרתה והטיפול בה .כנגד תפיסה זאת מביאים אינסקו ושות' את התפיסה שהשתלבות
משמעותה :התהליך של הגברת השתתפותם של התלמידים בכל פעילויות ביה"ס תוך צמצום
הוצאתם מתכנית הלימודים הרגילה ,מהתרבות הבית-ספרית ומהקהילה של בית-הספר השכונתי
שלהם .הם קוראים לרפורמה של התרבות ,המדיניות והעשייה בבתי-הספר כך שיוכלו להיענות
למגוון רחב של תלמידים .המודל הזה של השתלבות מדבר על תהליכים מתמשכים ,כתהליכים
שכוללים את הקהילה והמשפחות .כמו-כן ,התפיסה היא של חינוך כוללני לכל הגילאים ,רצף
אחיד מגילאי הגן ועד סיום תיכון .לדעת המחברים ,יש לעבור מדיון בצרכים המיוחדים של
התלמידים לדיון במחסומים להשתלבות ,מחסור במשאבים ,מחסור באנשי מקצוע ,תוכניות
לימודים לא מתאימות ,דרכי הוראה מצומצמות .לדעתם ,אקלים בית-ספרי שנמצא כתואם את
התפיסה של השתלבות לכל –  ,inclusion for allמבוסס על תרבות ארגונית של צוות שפועל
בשיתוף פעולה וממוקד בפתרון בעיות .הם יוצאים נגד התפיסה שיש דרכי הוראה מיוחדות שהן
יעילות ומתאימות לתלמידים עם הצרכים המיוחדים .לדעתם העברה של דרכי חינוך מהחינוך
המיוחד לחינוך הרגיל רק מנציחה את השוני .אין להעביר ,לדעתם ,דרכי עבודה ותפיסות עולם
מהחינוך המיוחד לרגיל .הם יוצאים בכך כנגד התפיסה שבתי-ספר מיוחדים יכולים להיהפך
למרכזי ידע ופיתוח של דרכי חינוך ושיטות טיפול .מנגד ,הם גם שוללים למעשה את ההוראה
המסורתית ומציעים שהחינוך הרגיל יתנהל לפי ההנחות של הלמידה הקונסטרוקטיביסטית,
למידת עמיתים ,למידה בקבוצות ,דגש על פתרון בעיות בקבוצות ,ראיית חברת בית-הספר
כקהילה פעילה ולומדת .למעשה הם מציעים חינוך שווה לכל.

185

186

Ainscow, Mel and Miles, S. Making Education for all inclusive: where next? PROSPECTS, March
2008, Volume 38, Issue 1, pp 15-34, Retrieved from:
http://link.springer.com/article/10.1007/s11125 -008-9055-0
186
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הגדרת המושגים:
ריבוי תרבויות ,חברה רב-תרבותית ,דיאלוג בין-תרבותי ,מגוון תרבותי-רבגוניות
קיימות מספר נקודות מבט ביחס לרב-תרבותיות; נקודת המבט הדמוגרפית מתייחסת אל
העובדה שהחברה היא הטרוגנית ומורכבת ממגוון קבוצות – ריבוי תרבויות ,את המצב של ריבוי
התרבויות מקובל לתאר גם במושגים של שונות ומגוון תרבותי – רבגוניות ;Cultural Diversity
נקודת המבט המבנית מתייחסת להוגנות בחלוקת הכוח בין הקבוצות בחברה – שיוויון זכויות
 ;Equityונקודת המבט האידאולוגית נוגעת ליחס של החברה לריבוי התרבויות שבתוכה – חברה
או חברה שיש בה אינטרקציה והבנה בין-תרבותית
רב-תרבותית Multiculturalism
.Interculturalism
ריבוי תרבויות ) (Cultural Diversityהוא מושג דמוגרפי המעיד על חברה שהיא מרובת תרבויות
כלומר יש בה מגוון של קבוצות שבהן אנשים חולקים בינהם מאפיינים תרבותיים משותפים
שחלקם ייחודיים רק לקבוצה שלהם וקבוצות שונות מתקיימות זו לצד זו.
במדינה שיש בה ריבוי תרבויות ישנה אפשרות אך לא בהכרח שתתקיים בה גם מדיניות של חברה
רב-תרבותית.
חברה רב-תרבותית ) (Multi-cultural societyזוהי תפיסה שהתפתחה מתוך הצורך להתמודד עם
שונות ומגוון תרבותי .ניתן לזהות מספר מגמות להתמודדות עם שונות זו כמו בידול (מגמה
אתנוצנטרית השוללת את האחר) ,בלילה (כור ההיתוך) ,וגישת השילוב (אינטגרציה) הנשענת על
המודל הרב-תרבותי.
חברה רב-תרבותית שואפת לחלוקה הוגנת ושיוויונית ככל האפשר בין קבוצות בחברה ,והיא
אמורה לקיים בתוכה מנגנונים למניעת אפליה ,קיפוח דיכוי והדרה .במקביל היא שואפת לבנות
אמצעים שיבטיחו את הזכות של השונה להיות שונה 187.בניגוד לכור ההיתוך הדוגל באחידות
ובהטמעת תרבויות המיעוט בתוך הרוב ,המודל הרב-תרבותי שואף לאחדות מתוך ייחודיות.
השתתפות של כל התרבויות בעיצוב המרחב הציבורי תוך קיום דיאלוג והכרה במשותף וגם בשונה
188
הם ערכים מתבקשים בחברה רב-תרבותית.
חברה רב-תרבותית מדגישה את חשיבות הקבלה של זהויות תרבותיות שונות ,במיוחד במסגרת
של מדינות קולטות הגירה .התפיסה הרב-תרבותית מניחה כי האדם יכול להיות שותף בכמה
הקשרים ומעגלים של זהויות ,ולנוע בחופשיות ביניהם.
בעקבות תהליכי הגירה יותר ויותר חברות דמוקרטיות בעולם הופכות להיות מגוונות מבחינה
אתנית ותרבותית .ויכוח מתנהל בשאלה האם יש לעודד רב-תרבותיות כמדיניות חברתית
וממשלתית.
מצדדי הרב-תרבותיות מצביעים על מעלותיה :הקלת תהליך השתלבותם של קבוצות מהגרים
ומיעוטים בחברה המרגישים שזהותם מכובדת על ידי אחרים ,יצירת אידאולוגיה של סובלנות
187

ד"ר ארנה שמר .3113 .מריבוי תרבויות לרב-תרבותיות ,אתגרים מקצועיים בעבודה רגישת תרבות עם ילדים
והוריהם ,עט השדה ,גיליון  ,2אתר אשלים ,עמ' .4
http://www.ashalim.org.il/files/ethasade/Iton-3-Mida.pdf
188
שם
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המאחדת בין חלקי החברה ,העשרה הדדית של תרבויות זו את זו ,ויצירת חברה עשירה ומעניינת
יותר מבחינה תרבותית .מתנגדי הרב-תרבותיות ,לעומתם ,מצביעים על קשיים וחסרונות
אפשריים באימוץ מדיניות מסוג זה :הדגשת הזהות הקבוצתית יכולה להקשות על יחידים להגדיר
את עצמם כרצונם ,התמקדות בנושא הזהות מסיטה את תשומת הלב מאי שויוון תעסוקתי
וכלכלי בין חברי קבוצות שונות ,רב-תרבותיות בביטוייה הקיצוניים יכולה לסתור ערכים
189
של חופש ביטוי ושוויון בין המינים.
דיאלוג בין-תרבותי ) (Intercultural dialogueעוסק באינטרקציה ובתקשורת בין התרבויות.
מצדדי הגישה הרב-תרבותית טוענים שקיים כל העת דיאלוג בין התרבויות השונות תוך הדגשת
המשותף לתרבויות ובמקביל הכרה בשונויות ובמתחים שביניהן .המתנגדים גורסים שחברה רב-
תרבותית ) (multi-cultural societyהיא כזו שיש בה ייצוג ושיוך של האנשים לתרבויות אך לא
בהכרח מתקיים דיאלוג בינהן .לטענתם חברה רב-תרבותית לעיתים רק מחדדת ומדגישה את
השונות בעוד שדיאלוג בין תרבותי מתקיים בחברה שמושתתת על תפיסה בין-תרבותית (ראה
דוגמת הולנד).
נספח ג' (אסטוניה)

בני הרומה
בני הרומה באסטוניה הם אינם נוודים אלא תושבי המקום המהווים קבוצה קטנה למדי של
מיעוטים כ  1.14%מהאוכלוסייה .יש לציין כי אסטוניה תומכת בתכנית האירופאית לשילוב טוב
יותר של קבוצות מקופחות בחברה ,כולל קבוצת בני הרומה ,ומתמקדת בנושאים כתעסוקה,
חינוך ,בריאות ודיור .האסטרטגיה האסטונית לאינטגרציה מתבססת על העיקרון של מתן טיפול
שיוויוני לכל האזרחים .יישום האסטרטגיה כולל את כל קבוצות המיעוט באוכלוסיה ואין
אסטרטגיות שונות לקבוצות מיעוט ספציפיות .באותה מידה הילדים ממוצא בני הרומה זכאים
להזדמנות שווה להשתלב במערכת החינוך האסטונית כמו ילדי הלאום השונים האחרים.

190

א חת הבעיות המרכזיות שבני הרומה חווים היא הדרתם מהחברה ,זהו מעגל קסמים שממשלת
אסטוניה מעוניינת לשבור והיא מחפשת דרכים יעילות יותר להביא לשילובם בחברה .התכנית
המתגבשת היתה להחיל את האסטרטגיה לאינטגרציה (בשנים  )3115-3102גם על בני הרומה
מתוך הערכה שזהו הפתרון ההולם ביותר.
שילוב בני הרומה במסגרת מערכת החינוך כולל מספר צעדים:
-

ראשית ,מניעת ועצירת הנשירה מבתי הספר והתערבות מוקדמת במסלול בית הספר.

-

הכשרת המורים והצוות הפדגוגי לתמיכה בבני הרומה במסגרת הסביבה החינוכית.

189

ויקיפדיה ,האנציקלופדיה החופשית ,ערך "רב-תרבותיות" http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91-
%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA
190
Estonian Ministry of Culture, Department of Cultural Diversity, National set of policy measures for
Roma integration in Estonia, Retrieved from:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_estonia_strategy_en.pdf, p.1
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-

שילובם של ההורים ונציגים מקהילת בני הרומה .לשם כך ,בתי הספר ישתפו בתי ספר אחרים
בפרקטיקות שהביאו להצלחה.

-

בכדי להימנע מהעברתם של תלמידים מקהילת בני הרומה לבתי ספר מיוחדים ללא סיבה
רפואית מיוחדת ,צוותי ייעוץ יעבירו הכשרה מיוחדת בבתי הספר להתמודדות עם תלמידים
עם בעיות התנהגות ואחרות.

-

לצורך חיזוק הזהות האתנית של התלמידים בני הרומה ,משרד החינוך והמחקר יבחן את
האפשרות לתת להם ללמוד את שפת אימם.

191

נספח ד' אוטרכט ,הולנד
רקע דמוגרפי
באוטרכט העיר הרביעית בגודלה בהולנד עם אוכלוסייה של ( 350,111נכון לשנת  )3112מספר
התושבים הזרים עומד על יחס של  .19221%רוב המהגרים באוטרכט ,בדומה להולנד ,מגיעים
ממרוקו ,תורכיה ,האנטילים וסורינאם .חלק גדול מהמהגרים ממרוקו התיישב באזור קנלנילנד
בדרום-מערב אוטרכט ובשנת  3111החלו להגיע דיווחים על מהומות ואלימות רחוב על ידי
המהגרים .בכדי למנוע הדרדרות במצב באזור זה כמו גם באחרים ,עירית אוטרכט פיתחה תכנית
מדינית לאינטגרציה .אחד הדברים שנלמדו מוקדם יותר בפרויקט נסיוני של שילוב שפות
ותרבויות באזור אחר של אוטרכט שהיה גם הוא רב-תרבותי ביסודו אך נחשב לאזור שקט ,היה
שלא ניתן להשיג אינטגרציה בשלמותה באופן אידיאלי .יחד עם זאת ,אנשים יכולים לחיות
בשלום זה לצד זה  -בדו-קיום.

193

המדיניות לאינטגרציה ,רב-תרבותיות ושונות
המדיניות שפיתחה עירית יוטרכט נקראה "שונות ואינטגרציה" ומטרתה היתה לקדם פעילויות
רב-תרבותיות במסגרת הקהילה .יעדי התכנית היו לעודד התחדשות חברתית ותרבותית ,להיאבק
בקיפוח ולארגן מפגשים בין אזרחים ילידי המקום לזרים כך שהם למעשה יקחו חלק בצורה
הדדית דו-כיוונית של אינטגרציה ויפתחו קשר בין-תרבותי .בהשוואה לתוכניות אחרות בהולנד,
למדיניות של יוטרכט היתה השפעה חיובית שעודדה אחווה רב-תרבותית.
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ההתמודדות עם ריבוי השפות
עד לשנת  ,3114הממשל המקומי סיפק קורסים להוראת שפות האם ,אלא שזה לא תפס תאוצה
ומאז המטרה העיקרית של הוראת שפה במערכת החינוך היסודי היתה של לימוד השפה
ההולנדית ,דבר שלא משאיר ,לדעתם של רבים ,מקום ללימוד שפות אם אחרות .למעשה כל
הפעילויות שממומנות על יד הממשלה והעיריות מכוונות ללימוד השפה ההולנדית .יחד עם זאת
ישנם מספר בתי ספר תיכוניים שהם דו-לשוניים .בניגוד למדיניות הרשמית ,מר הארי בלום ,מנהל
בית הספר היסודי  lukaschoolבשכונת קנלינלנד באוטרכט שבו ,כאמור ,חיים תושבים רבים
 191שם ,עמ' .3
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מהגרים ממרוקו החליט ביחד עם אנשי הצוות שלו להמשיך בלימודי שפת האם המרוקאית בבית
ספרו .בלום השווה בין הישגי התלמידים בתחילת לימודיהם בביה"ס להישגיהם עם סיום ביה"ס
ומאחר וילדי המהגרים ממרוקו סובלים מקיפוח ובעיות שפה שנמשכות מעבר לביה"ס היסודי,
לתכנית זו היתה משמעות עצומה .תוצאותיה של התכנית לשילוב שפת האם במסגרת בית הספר
הוכיחו את עצמן כאשר חל שיפור עצום בציוני התלמידים במבחני המיצ"ב עם סיום לימודיהם
בביה"ס היסודי.
-
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פרויקט "בתי ספר בעולם"

במסגרת המדיניות של עירית אוטרכט לפיתוח תכנית בין-תרבותית ,החלה בשנת  3112היוזמה של
"בתי ספר בעולם" שמטרתה לספק לתלמידים את ההזדמנות להחליף מידע בנוגע לרקע החברתי-
תרבותי של כל אחד .התכנית כללה מפגשים בין ילדים מבתי ספר עם אוכלוסייה מעורבת לבין
ילדים מבתי ספר עם אוכלוסיה מקומית יותר (של ילדים ממוצא הולנדי) .במפגשים הם סיפרו על
הרקע ה תרבותי שלהם ,החליפו מידע גם באמצעות תכתובת ,יצאו לפעילויות משותפות ,ניהלו
דיונים על מהות האינטגרציה ויצאו לביקורים הדדיים בבתי הספר .בשלב זה עדיין לא נמדדה
הצלחת הפרויקט ,אך ניכר שבתי הספר מאד נלהבים והתלמידים נהנו מהפעילויות.
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 פרויקט "כל הורה נחשב"יוזמה זו החלה בשנת  3111במסגרת מענק של עירית אוטרכט לפיתוח אינטגרציה חברתית .מטרת
הפרויקט היתה להביא ליותר מעורבות של ההורים המהגרים בבתי הספר .הרעיון היה להעביר
סדנאות להורים שלא היו מעורבים וללמדם כיצד לקחת חלק בוועדי ההורים הכיתתיים
והמרכזיים של בתי הספר של ילדיהם (בתי הספר היסודיים) .בתי הספר מינו צוות שיזהה
מועמדים פוטנציאליים לתכנית כשהקריטריון המרכזי היה שליטה בשפה ההולנדית .בתכנית
השתתפו מהגרים ובני המקום ההולנדים כשלכולם היתה מטרה משותפת של איכות בית הספר
של ילדיהם .בתכנית ההכשרה למדו בין היתר על מערכת החינוך וההתמודדות עם שונות וכיצד
להציג לפני קהל .בסופו של דבר המועמדים קיבלו תעודה על השתתפות .התכנית הוערכה מספר
פעמים ומהר מאד הוכחה כבעלת תוצאות חיוביות .המשתתפים דיווחו שהם יותר מעורבים
ואסרטיביים בבתי הספר והיתה נכונות גדולה יותר להשתתף במועצות ובוועדי ההורים .יחד עם
זאת בקהילה הטורקית היתה מגמה להעביר את ההכשרות במסגרת קבוצה מבני מוצאם מתוך
צורך שלהם לחזק קודם כל את הזהות שלהם לפני שהם נפתחים לתרבות הדומיננטית ומאוחר
יותר לקבוצות אתניות אחרות.
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