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תוצאות	המועדים	האחרונים	של	מבחני	פיז"ה	בישראל	העלו	נתונים	מדאיגים	–	מדד	פערי	הציונים	
שהוסברו	ברקע	חברתי־כלכלי	היה	הגבוה	ביותר	בדירוג	המדינות	שהשתתפו	במחקר,	וכן	נמצא	
המפותחות.	 המדינות	 רשימת	 בתחתית	 מדורג	 בישראל	 והתלמידים	 התלמידות	 ציוני	 ממוצע	 כי	
לשכת	המדען	הראשי	במשרד	החינוך	פנתה	ליוזמה	–	מרכז	לידע	ולמחקר	בחינוך,	בשאלה	אילו	
רפורמות	חינוכיות	הונהגו	במדינות	שדירוגן	במחקר	פיז"ה	גבוה	ושהפערים	בין	תלמידות	ותלמידים	
חזקים	ומוחלשים	בהן	קטן	ואף	מצטמצם	לאורך	השנים.	הדוח	הוזמן	כדי	לסייע	למערכת	החינוך	

הישראלית	לאתר	כלים	אפקטיביים	לצמצום	פערי	הישגים	בין	תלמידים.

השאלות	המנחות	את	הדוח	הן:	
ושפערי	 גבוהים	 פיז"ה	 במחקר	 שהישגיהן	 במדינות	 האחרונות	 בשנים	 נערכו	 רפורמות	 אילו	 	)1(
הציונים	בהן	אשר	מוסברים	בהבדלים	ברקע	החברתי־כלכלי	צומצמו	בין	מבחן	למבחן	בשלושת	

המועדים	האחרונים	של	המחקר	)2012,	2015,	2018(?
מה	הצורך	שהרפורמות	באו	למלא	ומה	הרקע	שהוביל	לצורך	זה? 	)2(

מהן	האסטרטגיות	שננקטו	כדי	להשיג	את	מטרות	הרפורמות? 	)3(

דוח	מת"ת	)מידע	תומך	תכנון(	נועד	להשיב	על	שאלות	ממוקדות	בסוגיות	אקטואליות	של	צוותים	
להתוויית	מדיניות.	התוצר	הוא	מסמך	ממוקד,	בהיר	ומותאם	אישית	לצורכי	הגוף	המזמין.	דוח	מת"ת	
סוקר	ספרות	מחקר	עדכנית	וכן	מדיניות	חינוך.	הסקירה	נעשית	בהתאם	לנושא	הנדון	והיא	מפנה	

את	הקוראים	והקוראות	להרחבות.	
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ملّخص
بحسب آراء الجمهور ورأي واضعي السياسات في العديد من الدول في العالم، يشري بحث بزيا إلى 
ح به لبحث بزيا من  قّوة أو ضعف األجهزة الرتبوّية. وهذا، من بني جملة األمور، في أعقاب الهدف المصرَّ

أجل النهوض بربامج إصالحّية لتحسني األجهزة الرتبوّية.  

يستعرض هذا التقرير برامج إصالحّية في مجال الرتبية، واليت تهدف إلى تقليص الفجوات في التحصيالت 
العلمّية في األجهزة الرتبوّية في سلوفينيا، إيرلندا وأونتاريو، كندا. من دراسة مجمل الربامج اإلصالحّية 
ق على مدار أكرث من ِعقدين - تبنّي أّن لألجهزة الرتبوّية تعّرف بشكل مختلف  اليت تّم مسحها - واليت ُتطبَّ

التحّديات العاّمة اليت تنجم عنها الفجوات في التحصيالت العلمّية:

أّوًل، وجدنا برامج إصالحّية ذات أهداف اجتماعّية: تهدف هذه الربامج اإلصالحّية إلى تقليص الفجوات 
الذين  والطالب  الطالبات  ضمنها  ومن  المستضعفة،  الفئات  مساعدة  وإلى  االجتماعّية-االقتصادّية، 

ينتمون إليها. وذلك من أجل َخلق مجتمع قومي متني.  

التحصيالت  إلى تحسني  الربامج اإلصالحّية  تربوّية: تهدف هذه  برامج إصالحّية ذات أهداف  ثانًيا، وجدنا 
العلمّية  التحصيالت  أصحاب  أولئك  ضمنهم  ومن  الدولة،  في  والطالب  الطالبات  جميع  لدى  العلمّية 
المتدّنية. هذه الربامج اإلصالحّية تستند من بني جملة األمور إلى تقييم الدول في بحث بزيا. إضافًة لذلك، 
تستند مرّبراتها إلى األهداف اليت ينهض بها بحث بزيا ومجموعة الدول الصناعّية اليت ُتجريه - زيادة الرثوة 

القومّية وتحقيق الذات لكّل مواطن ومواطنة بالغني من خالل الجهاز الرتبوي.  

تصنيف المشاكل اليت من المفرتض أن تعالجها الربامج اإلصالحّية يؤّثر بالطبع على نهج هذه الربامج. 
وهنا وجدنا ثالث طرق مركزّية لمعالجة المشاكل: الرتكزي على فئة الطالب المستضعفة من بني فئة 
بهدف  "الحمراء"(  )المدارس  المستضعفة  الفئة  تخدم  اليت  المدارس  على  الرتكزي  بالمجمل؛  معّينة 
حياة  شروط  تحسني  على  والرتكزي  فيها؛  والطالب  الطالبات  مجمل  لدى  العلمّية  التحصيالت  تحسني 

شرائح معّينة، مّما ينعكس أيًضا في الجانب الرتبوي.

هناك مجموعة كبرية من األدوات اليت يتّم تطبيقها في الربامج اإلصالحّية من أجل تقليص الفجوات في 
مجال الرتبية، ومن بينها التطوير المهين للطواقم الرتبوّية؛ تطبيق الربامج اإلصالحّية في المدرسة كّلها 
أو مع طالب أو طالبة بشكل فردي؛ التعامل مع العالقات االجتماعّية والثقافّية لكّل المدرسة؛ والرتكزي 

على مرحلة الرتبية فوق االبتدائّية.  
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חלק א: מחקר פיז"ה

1  מבוא: פערי הישגים במחקר פיז"ה

הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי )OECD( מקיים בעשרים השנים האחרונות תוכנית 
להערכה בין־לאומית של תלמידים )PISA(. במסגרת המחקר מועברים מבחנים ושאלונים 
לתלמידים, שאלון למנהל או המנהלת, ובחלק מהמדינות גם שאלון למורה. המחקר מעריך 
את מידת המוכנות של תלמידות ותלמידים להשתתפות מלאה – אזרחית ותעסוקתית – 
בחברת המידע שבה אנו חיים )OECD, 2010( באמצעות בחינת שלושה נושאים קבועים: 
אוריינות הקריאה, האוריינות המתמטית והאוריינות המדעית. נוסף על כך נבדק בכל מבחן 
נושא מתחלף, כגון פתרון בעיות שיתופי, מיומנויות גלובליות או חשיבה יצירתית. בבחינה 
התלמידים  כלל  את  המייצג  ה-15,  בני  והתלמידים  התלמידות  מקרב  אקראי  מדגם  נבחן 
מדינות  מארבעים  ביותר  וכן   OECD-ה מדינות  ב-37  מועברת  הבחינה  שנתון.  באותו 
נוספות בעולם. מחקר פיז"ה בוחן את תוצאותיה לאורך זמן וממצאיו מאפשרים למדינות 

למדוד את הישגיהן ולבחון את מדיניות החינוך שלהן. 

בין השאר, עולה ממחקר פיז"ה וכן ממחקרים עצמאיים הנערכים על תוצאות הבחינות של 
מחקר פיז"ה, כי קיימים פערים בהישגים של תלמידות ותלמידים בתוצאות בחינות אלו, 

הנוגעים לרקע האישי שלהם:

 González de San Román & de La Rica, 2016; Tsai, Smith,( פערים על רקע מגדרי  
.)Borgonovi & Greiff, 2020( ועל רקע אי שוויון מגדרי במדינה )& Hauser, 2018 

.)Davoli & Entorf, 2018( פערים על רקע הגירה  

 .)Rutkowski, Rutkowski, Wild, & Burroughs, 2018( פערים על רקע חברתי־כלכלי  

 Addabbo,( פערים בצמתים של מוחלשויות, כלומר על רקע של יותר ממוחלשות אחת  
.)Maddalena, & Murat, 2019

המסקנות המרכזיות העולות מכלל מחקרים אלו הן שפערים בהישגים חינוכיים נובעים 
מנסיבות החיים של תלמידות ותלמידים ושהיכולת להשפיע על פערים בהישגים מוגבלת 
ידי  גם שפערים מהסוגים שנמנו, אשר מתווכים כאמור על  נמצא  זאת,  כך. למרות  בשל 
בתוך  זמן  לאורך  להצטמצם  או  לגדול  יכולים  משפחתי,  ורקע  מין  כמו  יציבים  משתנים 

אותה מדינה בשל מספר גורמים:

 .)Tumen, 2019( שינויים דמוגרפיים וחברתיים  

 Davoli & Entorf,( רפורמות חינוכיות דוגמת תוכניות תומכות לתלמידים מוחלשים  
2018(, ביטול הסללה ויצירת חינוך מקצועי איכותי )Cimentada, 2017(, הוראת תחומי 
 Morsy, Khavenson, & Carnoy,( דעת על ידי עיגונם במציאות לעומת תרגול פסיבי

.)Morsy et al., 2018( והפרטת חינוך ציבורי ;)2018

כפי שניתן לראות, קיים שוני רב בין הטעמים לפערים, ונוסף על כך יש גם פערים בהישגים 
בין מדינות שלהם טעמים אחרים, כדוגמת פערים תרבותיים. כדי ליצור אחידות נתמקד 
של  המיקוד  בעקבות  זאת  חברתי־כלכלי.  מרקע  הנובעים  הישגים  בפערי  רק  זה  בדוח 
החוקרים של מחקר פיז"ה ובשל החפיפה, החלקית לפחות, בין פערים הנובעים מהבדלים 

חברתיים־כלכליים לסוגיות של הגירה ולעיתים גם של מגדר. 
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עם זאת חשוב לציין שהדגש של חוקרי פיז"ה על הבדלים אלו נובע מהמשימה הכללית 
ששם לעצמו מחקר פיז"ה – להעלות את רמת העושר העולמי.1 במדינות אשר מתאפיינות 
כלומר,   – מוגבלת  החברתית  הניעות  חברתי־כלכלי  במצב  המוסברים  הישגים  בפערי 
הגלום  הפוטנציאל  את  למצות  מוחלשות  מאוכלוסיות  ותלמידים  תלמידות  של  יכולתם 
בהם מבחינה לימודית ולאחר מכן תעסוקתית נמוכה. על פי העמדה הרשמית של מחקר 
פיז"ה ושל ה-OECD, שמפעיל אותו, המחקר אמור לשנות מצב זה ולעודד מדינות ליזום 
מדיניות חינוכית שתאפשר ניעות חברתית. כלומר מטרתו הסופית של המחקר היא לאפשר 
ומשתכרים  יכולותיהם  את  המממשים  לבוגרים  להפוך  יותר  רבים  ותלמידים  לתלמידות 

.)OECD, 2018( בהתאם להן - ולא בהתאם לתנאי הרקע שאליהם נולדו

כאמור, אפשר היה לבחון גם סיבות אחרות לפערים, כגון הבדלים תרבותיים, או להתייחס 
להישגיה  הראשון  ברבעון  מדינה  בכל  התלמידים  אוכלוסיית  של  ההישגים  בין  לפערים 
ברבעון הרביעי. בחרנו במשתנה של רקע חברתי־כלכלי ונגזרותיו מכיוון שהוא המשתנה 
של  המרכזיים  המאפיינים  אחד  למשל,  אחרים.  הישגים  לפערי  רבה  במידה  האחראי 
תלמידות ותלמידים מרקע של הגירה, נוסף על ידיעה מוגבלת של שפת המקום, הוא מצב 

חברתי־כלכלי נמוך )ראו טישלר, 2021(.

1 1  מחקר פיז"ה ורפורמות לצמצום פערים בחינוך

פערים  לצמצם  המבקשות  החינוך  בשדה  מערכתיות  רפורמות  הוא  זה  דוח  של  עניינו 
בהישגים בחינוך המוסברים במשתני הרקע של תלמידים, ובד בבד לשפר את ההישגים של 
כלל התלמידות והתלמידים. כמו כן הדוח מבקש למצוא גם רפורמות כאלו המתייחסות 

למחקר פיז"ה כאל אמת מידה )Benchmark( של איכות החינוך במדינה.

פיז"ה  שמחקר  היא  בעולם,  רבות  במדינות  מדיניות  קובעי  אצל  וכן  בציבור,  רווחת  דעה 
משמש עדות לעוצמתן או לחולשתן של מערכות חינוך )Pizmony-Levy, 2017 (. זאת, בין 
השאר, בעקבות ההנחה המפורשת של מחקר פיז"ה כי מדינה שהישגיה במחקר יהיו נמוכים 
תבקש לשפרם על ידי הנעת רפורמות במערכת החינוך שלה. בעקבות זאת, אפשר להצביע 
במבחן  ותלמידים  תלמידות  של  נמוכים  לאומיים  מהישגים  הנובעות  רבות  רפורמות  על 
 Rautalin,( או שבמערכת ההצדקות שלהן נזכרים אותם הישגים ,)Kirwan, 2017( פיז"ה

.) Alasuutari, & Vento, 2019

חלק מהרפורמות בחינוך הציבורי עשויות לשפר את הישגי כלל אוכלוסיית התלמידים וכן 
בחינוך  רפורמות  ישנן  אולם  למוחלשים.  חזקים  ותלמידים  תלמידות  בין  פערים  לצמצם 
רפורמות  ואפילו   )Davoli & Entorf, 2018( תלמידים  הישגי  על  השפעה  להן  שאין 
שהשפעתן על הישגי תלמידות ותלמידים שלילית )Morsy et al., 2018(. אמירה זו נכונה 
שבעתיים כאשר את השפעתן של רפורמות כלליות בחינוך בוחנים לפי הישגים במחקר 
אינם  אך  החינוך  לתוצאות  הצצה  המספקים  פיז"ה,  כמו  בין־לאומיים  מחקרים  פיז"ה; 
בוחנים אותן לעומק, נתפסים בחלק מעולם המחקר ככלי שאינו מתאים לאבחון חוזקות 
נוסף על כך קיימות רפורמות, כגון שינוי תוכניות לימודים  ואתגרים של מערכות חינוך. 
באוכלוסייה  הן  פיז"ה,  במחקר  תוצאות  על  חיובית  השפעה  להן  שיש  לימודים,  שפת  או 

 Klajnerok,(	פיז"ה	במחקר	הישגים	לבין	ותלמידה	לתלמיד	לכל	חינוך	על	ההוצאה	בין	חיובי	מתאם	נמצא	למשל, 	1
2017(.	עם	זאת	נטען	שמתאם	חיובי	כזה	נובע	מעלייה	בתמ"ג,	המתורגמת	גם	לעלייה	בהוצאה	לחינוך	–	ולא	נובעת	

  .)Feniger & Atia, 2018(	ממנה
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הכללית הן באוכלוסיות מוחלשות, אך זאת מבלי שהייתה כוונה מיוחדת להשפיע באופן 
.)Khavenson & Carnoy, 2016( כזה

בהינתן הסייגים שנמנו ניתן לזהות רפורמות מערכתיות שמטרתן המוצהרת היא צמצום 
פערים בין אוכלוסיות חזקות ומוחלשות של תלמידים – רפורמות שיש להן השפעה חיובית, 

בין השאר, על הישגים במחקר פיז"ה. דוח זה מוקדש לבחינה של רפורמות אלו.

2 1  כיצד מודד מחקר פיז"ה פערים חברתיים־כלכליים

מצבם  על  מצביע  פיז"ה  מחקר  של  ותלמידים  תלמידות  של  החברתי־כלכלי  הרקע  מדד 
הכלכלי, החברתי, התרבותי ועל ההון האנושי העומד לרשות התלמיד או התלמידה. מדד 

זה מורכב משלושה משתנים מרכזיים:

רמת ההשכלה הפורמלית הגבוהה ביותר שהשלימו הורי כל תלמידה או תלמיד  

הסטטוס המקצועי של ההורים  

הנכסים במשק הבית – מדד לעושר משק הבית, הכולל בין השאר בעלות על מוצרים   
מסוגים שונים, חיבור לאינטרנט מהיר ומספר הספרים שבבית. 

כל תלמידה ותלמיד עונים על שאלות בדבר המשתנים האלה בשאלון נפרד לאחר השלמת 
פרקי המבחן.

מחקר פיז"ה משתמש במדד חברתי־כלכלי, בין השאר, כדי לבחון באיזו מידה ניתן להסביר 
את הישגיהם של תלמידות ותלמידים במבחן ברקע החברתי־כלכלי שלהם בלבד. במילים 
אחרות, הוא בוחן עד כמה ישפיע רקע חברתי־כלכלי שונה על שתי תלמידות שיכולותיהן 
זהה. התוצאה החוזרת היא שמדד חברתי־כלכלי  זהות ושהחינוך שהן מקבלות  האישיות 
במילים   .OECD-ה במדינות  והתלמידים  התלמידות  מהישגי   12% בממוצע  מסביר  כזה 
12% בין תלמיד ממעמד חברתי־כלכלי גבוה לבין "התאום  אחרות, אפשר לנבא פער של 

הזהה" שלו המשתייך למעמד חברתי־כלכלי נמוך. 

המגיעים  ותלמידים  תלמידות  בין  מבחינים  פיז"ה  מחקר  ניתוחי  זה  מדד  באמצעות 
ממשפחות מוחלשות – אלו שנכללים ברבעון התחתון של ההכנסות במדינתם, לתלמידות 
ותלמידים המגיעים ממשפחות בעלות אמצעים –הנכללים ברבעון העליון במדינתם, וכן בין 
שתי אוכלוסיות תלמידים אלו לשאר התלמידות והתלמידים, הנכללים בשכבה החברתית־

.)OECD, 2018( כלכלית הממוצעת במדינתם

לשונית  אוריינות  מדעית,  אוריינות   – קבועים  תחומים  שלושה  נבחנים  פיז"ה  במחקר 
ואוריינות מתמטית – אולם מדד פיזור הציונים המוסבר ברקע חברתי־כלכלי נמדד בתחום 
בין  הקשר  עוצמת  פיז"ה,  מחקר  באתר  למדד  שצורפו  ההסבר  דברי  לפי  בלבד.  המדעים 
הרקע החברתי־כלכלי לבין ההישגים בתחום האוריינות המדעית זהה לזו של הקשר אשר 

התגלה בין הרקע החברתי־כלכלי לאוריינות הקריאה ולאוריינות המתמטית.
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חלק ב: רפורמות לצמצום פערים בחינוך

המדינות הנסקרות בחלק זה, שהוא חלקו המרכזי של הדוח, הן סלובניה, אירלנד ופרובינציית 
אונטריו בקנדה. מדינות אלו עומדות בשני תנאים:

המבחנים  בשלושת  אלו  במדינות  פיז"ה  במחקר  והתלמידים  התלמידות  הישגי  ראשית, 
האחרונים )מן השנים 2012, 2015 ו-2018( גבוהים מאוד ביחס לשאר המדינות המשתתפות 

במחקר. 

שנית, בכל אחת מן המדינות שנבחרו, מדד פיזור ההישגים בתוך המדינה המוסבר במצב 
ובחלק  פיז"ה,  במחקר  הנבחנות  המדינות  לשאר  ביחס  מאוד  נמוך  הוא  חברתי־כלכלי, 

מהמדינות הוא אף הצטמצם ממבחן למבחן.

הרפורמות שחיפשנו הן רפורמות שמטרתן צמצום פערים, הכוללות אחד מהקריטריונים 
אותם(,  מגדירה  מדינה  שכל  )כפי  מוחלשים  לתלמידים  תומכות  תוכניות  לעיל:  שהוזכרו 

ביטול הסללה, יצירת חינוך מקצועי איכותי והוראת תחומי דעת על ידי עיגונם במציאות.2

מקורות:

Heller-Sahlgren, G. (2018). Smart but unhappy: Independent-school competition and the 
wellbeing-efficiency trade-off in education. Economics of Education Review, 62, 66-81. 

Morsy, L., Khavenson, T., & Carnoy, M. (2018). How international tests fail to inform policy: 
The unsolved mystery of Australia’s steady decline in PISA scores. International Journal of 
Educational Development, 60(C), 60-79. 

1  סלובניה
1 1  רקע

בה  שלטו  שנותיה  רוב  תושבים.  מיליון  כשני  שבה  פרלמנטרית  רפובליקה  היא  סלובניה 
אימפריות ומדינות אחרות, ובשנת 1991 היא הכריזה על עצמאותה. פרישתה של סלובניה 
מיוגוסלביה משכה אליה מאות אלפי מהגרים ממדינות שהיו גם הן שייכות לרפובליקה 
היוגוסלבית – בוסניה והרצגובינה, מונטנגרו, קרואטיה, מקדוניה, וסרביה. שלוש קבוצות 
הקהילה  מיוגוסלביה.  פרישתה  טרם  רבות  שנים  בסלובניה  התגוררו  נוספות  מיעוט 
 official recognized( האיטלקית והקהילה ההונגרית מוגדרות כאוכלוסיות מיעוט מוכרזות
היא  בסלובניה  המצויה  נוספת  אוכלוסיה  בשפתן.  לחינוך  וזכאיות   )minority groups
אוכלוסיית בני הרומה )צוענים( אשר מוגדרת כקבוצת מיעוט ילידית. הזכויות של שלוש 

קבוצות אלו מעוגנות בחוקה הסלובנית.

מערכת החינוך הסלובנית כוללת חינוך לגיל הרך מגיל 11 חודשים ועד שש שנים וחינוך חובה 
בסיסי מכיתה א' עד ט'. החינוך העל־יסודי נמשך מכיתה י' ועד י"ג. התלמידות והתלמידים 

בין	הפרטת	 חיובי	 נסיבתי	 קיימת	עדות	לקשר	 ציבורי.	 חינוך	 דוגמת	הפרטת	 גם	מאפיינים	שבחרנו	לא	לבחון,	 יש	 	2
החינוך	הציבורי	לבין	הישגי	תלמידים	במחקר	פיז"ה	)Heller-Sahlgren, 2018 (.	ההנחה	היא	שבבתי	ספר	עצמאיים	
ההוראה	נמשכת	זמן	רב	יותר	ואופייה	מסורתי	יותר,	מה	שמוביל	הן	להישגים	גבוהים	יותר	של	תלמידות	ותלמידים,	
יותר.	מנגד,	אפשר	להצביע	על	חלק	מבתי	הספר	העצמאיים	כבתי	ספר	שנורמות	 הן	למדדים	אקלימיים	נמוכים	
הישגים	 מה	שמסביר	 הציבורית,	 תלמידים	שנפלטו	מהמערכת	 אליהם	 ושמתקבלים	 יותר	 נמוכות	 בהם	 ההוראה	
נמוכים	יותר	שלהם	בהשוואה	למערכת	החינוך	הציבורית	)Morsy, Khavenson, & Carnoy, 2018(.	כיוון	שבישראל	

השאלה	של	הפרטת	החינוך	אינה	על	הפרק,	לא	התעמקנו	בה.

https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2017.10.005
https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2017.10.005
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.10.018
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.10.018
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יכולים להירשם למסלול תיכון עיוני כללי, טכני או מקצועי, על פי ציוני גמר בית הספר 
הבסיסי. משכורת המורה הממוצעת וממוצע שעות ההוראה בסלובניה נמוכים מממוצע 
ה-OECD. השינויים שהביאה עימה הפרישה מיוגוסלביה בשנת 1991 עודדו את סלובניה 
לערוך רפורמה במערכת החינוך שלה במטרה לעמוד באמות מידה בין־לאומיות של תוכן 
ופדגוגיה. סלובניה משתתפת בפרויקטים בין־לאומיים של מחקר והערכה חינוכיים, דהיינו 
מבחני ההערכה הבין־לאומיים להתקדמות חינוכית )IAEP, TIMSS , מחקר פיז"ה, מחקרי 

.)TALIS-ו PIRLS ,ICCS

2 1  רפורמות לצמצום פערים

פערים  בצמצום  העוסקות  רפורמות  או  בחינוך,  פערים  לצמצום  רפורמות  נסקור  להלן 
תלמידות  בסלובניה:  אוכלוסייה  פלחי  בשלושה  המתמקדות  לחינוך,  הנושקים  בתחומים 
ותלמידים מרקע חברתי־כלכלי נמוך, תלמידות ותלמידים מבני הרומה ותלמידות ותלמידים 
מרקע של הגירה. כמובן, אף שהרפורמות ממוקדות בכל אחד מפלחי האוכלוסייה בנפרד, 
בפועל קיימת חפיפה חלקית בין שלוש קבוצות אלו. זאת משום שרוב בני הרומה והמהגרים 

משתייכים למעמד חברתי־כלכלי נמוך וחלק מהמהגרים משתייכים לבני הרומה.

1 2 1  איתור אוכלוסיית התלמידים מרקע חברתי־כלכלי נמוך

תיקון חוק בית הספר הבסיסי, 2007  

של  לשילוב  )מקביל  הבסיסי  הספר  בית  לחוק  תיקון  נוסף   2007 בשנת  הרפורמה:  תיאור 
בתי  יוכלו  שבעזרתה  שיטה  לייצר  במטרה  בישראל(  הביניים  וחטיבת  היסודי  הספר  בית 
הספר לזהות תלמידות ותלמידים מרקע מוחלש ותלמידות ותלמידים עם קשיי לימוד כבר 
בכיתות הנמוכות ויספקו להם תמיכה לימודית ייעודית. זאת כדי לסייע להם לצמצם את 

הפערים ביניהם לבין תלמידות ותלמידים חזקים, לפני שפערים אלו מתרחבים. 

תלמידות  לזהות  מחויבים  בסלובניה  בסיסיים  ספר  בתי  התיקון,  לאור  הרפורמה:  הישגי 
ולספק  א'-ב'  בכיתות  כבר  מוחלש  מרקע  המגיעים  וכאלו  נמוכים  שהישגיהם  ותלמידים 

להם שיעורי עזר, לצד סיוע קבוצתי ופרטני. 

מקצועית  תמיכה  מקבלים  אלו  תלמידים  מ-2012  החל  התיקון,  בעקבות  המשך:  צעדי 
וזכאות  ו-ב'  א'  בכיתה  מותאמות  הערכה  שיטות  הסלובנית,  השפה  בלימודי  מתמשכת 
בשפה  עזר  שיעורי  מממנת  המדינה  שלהם.  האם  בשפת  מתמשכת  לימודים  לתוכנית 
הסלובנית לתלמידים מרקע של הגירה בכיתות ז' עד י"ג. כמו כן התיקון לחוק בית הספר 
הרומה  לבני  הלאומית  התוכנית  ביניהן  אחדות,  לרפורמות  הוביל   2007 משנת  הבסיסי 
אלו  לתוכניות   .)2015-2013( מהגרים  ילדי  של  המוצלח  השילוב  ותוכנית   )2015-2010(

נתייחס בפירוט בהמשך. 

רפורמת מסלול הכנה מהיר לחינוך היסודי, 2019-2018  

נמוך וממשפחות מרקע של הגירה  הרקע לרפורמה: שיעור הילדים מרקע חברתי־כלכלי 
הכללית.  באוכלוסייה  משיעורם  כנמוך  התגלה  קדם־יסודי  חינוך  במסגרות  לומדים  אשר 
בשנת 2008 חוק גני הילדים וחוק מימוש זכויות המימון הציבורי קבעו כי ימומנו עלויות 
גן הילדים להורים שיש להם יותר מילד אחד, כדי להנגיש את הרישום לגני הילדים. חוקים 
אלו הגבירו את שיעורי הרישום של ילדים מרקע חברתי־כלכלי נמוך ומרקע של הגירה, אך 



11

ב-2018 הוחלט כי יש צורך בחיזוק המגמה. 

תיאור הרפורמה: מאז שנת הלימודים 2019-2018 מופעלת רפורמת מסלול ההכנה המהיר 
נוסף  ממשלתי  למימון  בקשה  להגיש  יכולים  ילדים  גני  הרפורמה  בזכות  היסודי.  לחינוך 
כדי להציע לילדים שלא קיבלו חינוך קדם־יסודי כלל השתתפות חינמית בתוכנית לימודים 
קדם־יסודיים קצרה. תוכנית ההכנה המהירה לחינוך היסודי נמשכת שנה וכוללת 240 שעות 

חינוך. 

הישגי הרפורמה: בשנה הראשונה ליישום הרפורמה, שיעורי התלמידות והתלמידים שניגשו 
למסלול ההכנה המהיר לחינוך היסודי היה נמוך יחסית. עם זאת יש לציין כי בשנת 2019, 
98% מן הילדים בסלובניה כבר לקחו חלק במסגרות  השנה הראשונה ליישום הרפורמה, 
לחינוך קדם־יסודי, המציעות בין 6 ל-9 שעות לימוד ביום. חלק נכבד מ-2 האחוזים הנותרים 
ביום( או למסלול ההכנה  6 שעות  )4 עד  גן קצרים  ילדי סלובניה היו רשומים לימי  מבין 

המהיר לחינוך היסודי.  

מקורות:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, European Commission. (2019). Key 
data on early childhood education and care in Europe – 2019 Edition (Eurydice Report). 
Luxembourg: Publications Office of the European Union. 

European Commission. (2019). Education and training monitor 2019: Slovenia. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union.  

Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia. (2019). The education 
system in the Republic of Slovenia 2018/2019. 

Morsy, L., Khavenson, T., & Carnoy, M. (2018). How international tests fail to inform policy: 
The unsolved mystery of Australia’s steady decline in PISA scores. International Journal of 
Educational Development, 60(C), 60-79. 

OECD. (2016). Education policy outlook: Slovenia. 

OECD. (2018). Education policy outlook 2018: Putting student learning at the centre. Paris, 
France: OECD Publishing. 

2 2 1  רפורמות חינוכיות הקשורות לבני הרומה

האסטרטגיה לחינוך בני הרומה בסלובניה, 2004 ו-2011  

ברובה  ומתגוררת  הודו  בצפון  שמקורה  אתנית  קבוצה  הם  הרומה  בני  לרפורמה:  הרקע 
באירופה. בעוד בעבר חיה הקהילה חיי נוודות, כיום מרביתה חיה במגורי קבע. בני הקהילה 
זוכים לגישה מוגבלת לשירותים חברתיים וחינוכיים ותנאי מחייתם תת־מיטביים. חלקם 
של בני הרומה באוכלוסיית סלובניה הוא כ-0.4 אחוזים. בני הרומה לומדים הן במסגרות 

חינוך מן המניין, הן במרכזי חינוך לגיל הרך ובתי ספר המיועדים להם בלבד. 

 2004 אסטרטגיית חינוך בני הרומה בסלובניה פורסמה לראשונה בשנת  תיאור הרפורמה: 
ועודכנה בשנת 2011. האסטרטגיה הוכנה בשיתוף עם איגוד בני הרומה הסלובני ומטרותיה 
זו להשתלב בכל שלבי הלימוד  ותלמידים מאוכלוסייה  הן לאפשר לתלמידות  המרכזיות 
בסלובניה מבלי לאבד את צביונם התרבותי הייחודי. מטרות אלו מתחלקות למטרות ביניים: 

https://doi.org/10.2797/966808
https://doi.org/10.2797/966808
https://www.eurydice.si/publikacije/The-Education-System-in-the-Republic-of-Slovenia-2018-19.pdf
https://www.eurydice.si/publikacije/The-Education-System-in-the-Republic-of-Slovenia-2018-19.pdf
http://www.oecd.org/education/Education-Policy-Outlook-Country-Profile-Slovenia.pdf
https://doi.org/10.1787/4cf5b585-en
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תוכנית  של  בסטנדרט  לעמוד  להם  יאפשרו  הרומה  בני  של  הלימודים  כי  לוודא   -
הלימודים לגן הילדים ולבית הספר הבסיסי.

לכבד את שפתם ואת תרבותם של בני הרומה במערכת החינוך.  -
לקדם את שילובם של בני הרומה בחברה על ידי לימודים במערכת החינוך, ובה בעת   -

לכבד את זהותם.
לעודד את השתלבותם של בני הרומה בחברה באמצעות תוכנית לימודים המדגישה   -

שוויון והוגנות. 

הרפורמה הציגה הצעות לצעדים אופרטיביים: 

איסור ההכללה של כל ילדי הרומה כילדי חינוך מיוחד.  -
העלאת שיעור ילדי הרומה בני השנתיים ומעלה הלומדים בגני הילדים.  -

בני רומה  ולתלמידים  בני הרומה, שיעזרו לתלמידות  "סייעים" מקרב קהילת  גיוס   -
להתגבר על מחסומים רגשיים ושפתיים ויגשרו בין משפחות הילדים לבין הגן או בית 

הספר היסודי.
הוראת  שיעורי  הוספת  הבסיסי,  הספר  בבית  רומה  ללימודי  רשות  מסלול  פיתוח   -
סלובנית לדוברי רומאנית, ובמקביל שילוב דוגמאות מתרבות הרומה בתחומי דעת 

שונים בבית הספר.
פיתוח מקצועי ייעודי למחנכים.  -

איסור על פתיחת כיתות או בתי ספר חדשים המיועדים רק לבני הרומה.  -
הצעת עזרי למידה חדשים.  -

אחד מהפרויקטים המרכזיים של האסטרטגיה לחינוך בני הרומה בסלובניה היה פרויקט 
ניהל  2011. את הפרויקט  2008 עד  ילדי רומה בחינוך" שנערך משנת  "שילוב מוצלח של 
לסייעי  הכשרות  כלל  הוא  וגנים.  יסודיים  ספר  בתי  ב-32  הופעל  והוא  רומה,  בני  איגוד 
חינוך  תוכניות  הצוותים החינוכיים, פרסום  לכלל  מגוון תרבותי  לכיבוד  הרומה, הכשרות 
וחומרי הוראה ייעודיים לבני רומה וכאלו המשלבים את תרבות הרומה בתוכנית הלימודים 
ויצירת קשר עם הורים מאוכלוסיית בני הרומה כדי לשלבם בקהילת בתי הספר. הפרויקט 
זכה בציונים לשבח בתחרות בין־לאומית בשנת 2010 ונזכר לשבח על ידי הממונה על זכויות 

האדם של מועצת אירופה.

באזורי  והתרבותי  החברתי  ההון  "גידול  היה  האסטרטגיה  שכללה  שני  מרכזי  פרויקט 
אוכלוסיית בני הרומה". הפרויקט, שהוביל הארגון ללימודים אתניים, יצא לדרך בשנת 2010 
והסתיים בשנת 2013. המטרה המרכזית של הפרויקט הייתה ליצור את התנאים שיאפשרו 
החינוך  מערכת  באמצעות  החברה,  מן  הדרתם  של  המעגל  את  לשבור  הרומה  לקהילת 

הסלובנית. הצעדים העיקריים שכלל הפרויקט היו: 

עידוד הורים וילדים ללמוד במוסדות חינוך באופן קבוע.  -
הקמת מרכזי יום )Roma Education Incubators( שבהם מתקיימות סדנאות לגיל   -
ויצירת  בית;  שיעורי  ולהכנת  ללימוד  מועדוניות  הקמת  ולהורים;  לתלמידים  הרך, 

סדנאות בשביל האוכלוסייה הבוגרת.
הכשרה מקצועית ייעודית למורים.  -

מציאת סוכני שינוי מקהילת בני הרומה שיסייעו בקמפיין.  -
הקמת רשת ארצית לשיתוף שיטות פעולה מיטביות לשילוב בני הרומה בחברה.  -
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הישגי הרפורמה: האסטרטגיה לחינוך בני הרומה משנת 2004 ותיקונה משנת 2011 תרמו 
לזיהוי המכשולים העומדים בפני שילוב ילדי בני רומה במערכת החינוך. בעקבות הצלחת 
התוכנית הושג תקציב נוסף ומרבית הפרויקטים של האסטרטגיה הוארכו. בהתאם לתוכנית, 
נקבעו  רומה;  בני  של  הקדם־יסודי  לחינוך  לימוד  תוכניות  להיכתב  החלו  ב-2010-2004 
סטנדרטים לתפקידים "רכז רומה" ו"סייע רומה" במוסדות החינוך; נכתבו ויושמו תוכניות 
חינוכיות לדו־קיום; החלו להיערך סמינרים למורים בנושא; והוקמה רשת המקשרת בין כל 

בתי הספר שלומדים בהם בני רומה לחלופת רשמים וניסיון.

צעדי המשך: לאור הצלחת הרפורמה, נקבעו לה תוכניות המשך לשנים 2015-2010, ולאחר 
מכן לשנים 2021-2017, כפי שיתואר להלן.

התוכנית הלאומית להתקדמות סלובניה, בהקשר לבני הרומה, 2015-2010   

תיאור הרפורמה: התוכנית נוסדה במטרה לשפר את מוסדות החינוך של קהילת בני הרומה, 
להגדיל את שיעורם בגני הילדים ובחינוך החובה ולשלב אותם בלימודי המשך. לצד תחום 
החינוך, הרפורמה עסקה בדיור, בתעסוקה, בבריאות, בשימור מורשת ובהעמקת הזיקה של 

אזרחי סלובניה לקהילה. 

הרפורמה כללה כמה פרויקטים נקודתיים. הראשון הוא פרסום נושא רשות "תרבות רומה" 
לבתי הספר היסודיים. השני הוא פרויקט "יחד לעבר ידע", שהתמקד בהרחבת פעילותם 
של הסייעים מבני רומה ושל מרכזי רומה ובהגדלת מספרן של הפעילויות הבלתי פורמליות 
והתוכניות שמחוץ לתוכנית הלימודים שנועדו לסייע בשילובם של בני הרומה במערכת 
החינוך. השלישי הוא פרויקט "העלאת ההון התרבותי והחברתי של בני הרומה", אשר כלל 

בניית שיטות פעולה חינוכיות ותוכניות חדשות לילדים ומבוגרים מהקהילה. 

הישגי הרפורמה: הישגי רפורמה זו ניכרו באופן הבולט ביותר בבית הספר היסודי. שיעור 
הרומה  מבני  ותלמידים  תלמידות  הישגי  קטן,  היסודי  הספר  מבית  וההיעדרות  הנשירה 
השתפרו ומדדי אמון ההורים בבית הספר עלו. כמו כן, חלה עלייה במידת החשיבות שהורים 
בני רומה מייחסים לחינוך בניהם ובנותיהם. לעומת זאת, שילוב בני רומה בחינוך הקדם־
יסודי לא קודם באופן ניכר, בין השאר כיוון שמעט סייעים מבני רומה שולבו בשלב חינוך 
זה. גם נושא הרשות "תרבות רומה" אומץ בבתי ספר בקצב איטי למדי. לצד הצלחותיה, 
ומדדים  מטרות  שקבעה  על  ובין־לאומיים,  לאומיים  מגורמים  ביקורת  ספגה  הרפורמה 
רחבים מדי ולא קבעה מדדי הצלחה כמותיים לצמצום העוני ולשילובם החברתי של בני 
אילו צעדי  או  ניתן להסיק אם הרפורמה השיגה את מטרותיה  לא  זאת  הרומה. בעקבות 
המשך נדרשים. אולם יש לציין כי לפני תחילת הרפורמה לא היו לממשלת סלובניה נתונים 

על אוכלוסיית בני הרומה שמהם יכלו להיגזר יעדים כמותיים. 

צעדי המשך: בשנת 2017 התפרסמה רפורמת המשך בשם "התוכנית הלאומית להתקדמות 
סלובניה, עבור בני הרומה, 2021-2017". בתחום החינוך, רפורמה זו נועדה לבצע התאמות 
בתוכנית הלימודים של בני הרומה, לשלב את ילדי בני הרומה בחינוך הקדם־יסודי, להרחיב 
להשתלבות  בכלים  הקהילה  בני  את  לצייד  החינוך,  במסגרות  רומה"  "סייעי  פעילות  את 
ההוראה  עובדי  את  ולהכשיר  וסלובנית,  ברומאנית  שליטתם  את  לשפר  למשל  בחברה, 

לעבודה עם בני הרומה. 
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מקורות:
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Cambridge, England: Cambridge University Press. 
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Zadravec, J. (1989). Zdravstvena kultura Romov v Prekmurju [Health culture of Romas in 
Prekmurje]. Murska Sobota, Slovenia: Pomurska Založba.

3 2 1  תוכניות לשילוב תלמידים מרקע של הגירה

תוכנית השילוב המוצלח של ילדים מהגרים, 2015-2013  

ותלמידים  תלמידות  לשילוב  האסטרטגיה  תוכנית  הושקה   2007 בשנת  לרפורמה:  הרקע 
ב-2012(  התפרסם  )תיקון   2009 בשנת  הסלובנית.  החינוך  במערכת  הגירה  של  מרקע 
התפרסמו הנחיות לשילוב ילדי מהגרים בגנים ובבתי הספר וחוקי הערכה של התקדמות 
התפרסמו  אלו  והנחיות  חוקים  הבסיסי.  הספר  בבית  הגירה  מרקע  ותלמידים  תלמידות 
לנוכח החלטתו של האיחוד האירופי בנושא זה, אשר ביקש להדגיש את חשיבות החינוך 
ככלי לאינטגרציה של תלמידים מהגרים אל תוך החברה האירופית. תיקון לאומי להנחיות 
ילדים  של  המוצלח  "השילוב  תוכנית  הוכרזה  יותר  מאוחר  ושנה   ,2012 בשנת  התפרסם 

מהגרים" 2015-2013. 

תוכנית  היא   "2015-2013 מהגרים  ילדים  של  המוצלח  "השילוב  תוכנית  הרפורמה:  תיאור 
לתמיכה בשילובם של ילדי מהגרים במערכת החינוך. התוכנית מומנה על ידי משרד החינוך, 

המדע והספורט והקרן החברתית האירופית ויש לה ארבע מטרות:

שילוב תלמידות ותלמידים מרקע של הגירה בבית הספר ובקהילה המתפתחת סביבו,   -
האישי  הפוטנציאל  את  לממש  סיכוייהם  ושיפור  שלהם  ההזדמנויות  שיפור  לצד 

שלהם.

יצירת דפוסי עבודה קבועים שיבטיחו תוצאות ארוכות טווח.  -

שיתוף פעולה מתמשך בין מומחים בהובלת הפרויקט.  -

הבטחת תמיכה מתמשכת במורים המיישמים את התוכנית ופיתוח של תפיסה רב־  -
תרבותית בסלובניה.

את  רכשו  הם  שבו  א',  לכיתה  הכנה  בקורס  למדו  הגירה  של  מרקע  ותלמידים  תלמידות 
השפה הסלובנית לצד כלים חברתיים ותרבותיים. לאחר מכן, בבית הספר, הם זכו לקורס 
המשך ולשיעורים פרטיים והשתתפו בשעות אחר הצוהריים בחוגים ובמועדוניות לימוד. 
ובשיתוף  אישית שנבנתה בשבילם בשיתופם  לימודים  לתוכנית  זכו  ותלמידה  כל תלמיד 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/situation-of-roma-2012-si.pdf
https://adsdatabase.ohchr.org/IssueLibrary/SLOVENIA_National%20Programme%20of%20Measures%20for%20Roma%202017-2021.pdf
https://adsdatabase.ohchr.org/IssueLibrary/SLOVENIA_National%20Programme%20of%20Measures%20for%20Roma%202017-2021.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8985&langId=en
https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform/strategy-education-roma-republic
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ותלמידים  לתלמידות  סייעה  התוכנית  הסלובנית,  לימוד  לצד  החינוכי.  והצוות  ההורים 
לשמר את שפת אימם. התוכנית כללה שיעורים ואירועים קהילתיים בנושא קבלת האחר 

וכן הצגות שהעלו תלמידות ותלמידים בשפת אימם.

65 בתי ספר יסודיים ותיכוניים, וכללה תמהיל  התוכנית הופעלה ברשת בתי ספר המונה 
הגירה  של  מרקע  ותלמידים  בתלמידות  שהתמקדו  וחברתיות  חינוכיות  פעילויות 
פיתוח  מערך  כללה  התוכנית  ספרית.  הבית  והקהילה  הכיתה  בשיתוף  ובמשפחותיהם, 
מקצועי של צוות ההוראה בנושאים רב־תרבותיות, הוראת סלובנית כשפה שנייה והוראה 
לתלמידות ותלמידים מרקע של הגירה. את הפיתוח המקצועי הוביל מארגן יישום אזורי. 
מערך הפיתוח המקצועי של צוותי ההוראה התמקד בשיטות הוראה לתלמידים ותלמידות 
מרקע של הגירה, ובכלל זה הוראה מותאמת אישית, וכן בקשר בין צוותים חינוכיים לגורמי 

רווחה ומנהיגות קהילתית.

של  מרקע  ותלמידים  תלמידות  כ-1500  הכול  בסך  השתתפו  בתוכנית  הרפורמה:  הישגי 
3800 אנשי חינוך. כמו כן התוכנית העלתה את המודעות של שאר התלמידים  הגירה וכן 
רב־תרבותיים  יחסים  של  ולחשיבותם  רב־תרבותיות  לנושאי  בה  שהשתתפו  הספר  בבתי 

חיוביים ושל דו־קיום.

פרויקט "מתמודדים עם אתגרי הדו־קיום הבין־תרבותי", 2021-2016  

בין השנים 2021-2016 מופעלת תוכנית של הטמעה חברתית לתלמידים מרקע של הגירה. 
חלקה הארי של התוכנית ממוקד בגילאי הגן ובית הספר היסודי, אך היא כוללת גם מענים 
אשר מלווים את התלמיד עד גילאי ה-20. התוכנית מיושמת ב-90 בתי ספר יסודיים וגנים 
ומתמקדת בשליטה של התלמידים בשפה הסלובנית ובשילוב החברתי שלהם. התלמידים 
ממשיכים לקבל מענים בתחומים אלו גם במהלך הלימודים העל־יסודיים ובתום לימודי 
התיכון מוצעים להם שירותי הכוון תעסוקתי. התוכנית מערבת את התלמידות והתלמידים, 

את המשפחות, את הצוות החינוכי ואת הקהילה שבית הספר משתייך אליה. 

הפרויקט המרכזי של התוכנית "מתמודדים עם אתגרי הדו־קיום הבין־תרבותי" הוא מערך 
הכשרה לצוותים חינוכיים. קבוצה של 15 מורים עובדים במשרה מלאה ומעבירים תכנים 
בית  חוץ  פעילויות  הוא  התוכנית  של  נוסף  עיקרי  נדבך  השונות.  במסגרות  התוכנית  של 

ספריות שונות למהגרים ולמשפחותיהם ותמיכה המוענקת להם. 

פרויקט "אנחנו רק עם הזולת", 2021-2016  

כחלק מפרויקט לחיזוק המיומנויות החברתיות והאזרחיות של הצוות החינוכי בבתי הספר, 
2016 פרויקט בן  )ESF(, הושק בשנת  שמימנו משרד החינוך והקרן האירופית החברתית 
חמש שנים בשם "אנחנו רק עם הזולת" )We are Only with Others( בהובלת המשרד 
להכשיר  היא  הפרויקט  מטרת  הסלובני.  החינוך  מחקרי  וארגון  הגירה  לקליטת  הסלובני 
10,000 צוותים חינוכיים וצוותי הנהלה במערכת החינוך במיומנויות רב־תרבותיות, חברתיות 
ואזרחיות כדי לסייע להשתלבות של מהגרים, להגביר את קבלת האחר בקרב התלמידים, 
לקדם זיהוי מהיר של סיטואציות של סכסוך, לפתח מערכות יחסים בין־תרבותיות ולפתור 
סכסוכים מהקשר תרבותי. המשתתפים בתוכנית לומדים איך לעזור לתלמידות ותלמידים 
מרקע של הגירה במהלך שיעוריהם ולהטמיע בקרב כלל התלמידים גישות חיוביות כלפי 

מגוון ורב־תרבותיות, המדגישות את היתרון שבעושר התרבותי. 
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תוכניות נוספות לחיזוק שפה לאוכלוסיית התלמידות והתלמידים מרקע של הגירה

הקלות בכללי לימודי השפה הסלובנית של תלמידות ותלמידי התיכון, 2018  

בכל שנה מתחילים את לימודיהם מאות תלמידי תיכון מרקע של הגירה. עד לשנת 2018 
תלמידים שהיו מעוניינים להתחיל לימודי תיכון אף על פי שלא למדו בבית ספר בסיסי, 
ששפת האם שלהם איננה סלובנית, נדרשו לעמוד במבחני רמה A2 בסלובנית. החל משנת 
הלימודים 2018 נפתחו בפניהם ערוצי לימוד המקלים את השתלבותם במערכת החינוך כדי 
לספק להם גישה שווה לחינוך: קבלה על פי מבחן ייעודי למהגרים או קבלה בהתניה של 

קורס אינטנסיבי בסלובנית )160 שעות שנתיות( בשנת הלימודים הראשונה בתיכון. 

של  מרקע  ותלמידים  לתלמידות  סלובנית  של  נוספות  הוראה  שעות  הוגדרו   2019 בשנת 
הגירה גם בבית הספר הבסיסי, במימון הממשלה. החל משנת 2020 נקבעו תוכניות הלימוד 
יותר  וז'-ח'. כמו כן נקבע כי כיתות שבהן  ד'-ו'  של סלובנית כשפה שנייה לכיתות א'-ג', 

מתשעה תלמידים מרקע של הגירה יקבלו מחנך נוסף או מחנכת נוספת.
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https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/slovenia-the-challenges-of-intercultural-coexistence
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-reforms-school-education-68_en
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http://Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, stran 6735
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovenia-legislation-boost-integration-migrant-students-upper-secondary-education_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovenia-legislation-boost-integration-migrant-students-upper-secondary-education_en
http://www.medkulturnost.si/en/program-uspesno-vkljucevanje-otrok-priseljencev-uvop-2/
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3 1  סיכום: רפורמות לצמצום פערים בסלובניה ומטרותיהן

מערכת החינוך בסלובניה זיהתה, החל מתחילת שנות ה-2000, שתי אוכלוסיות מרכזיות 
של תלמידות ותלמידים הזקוקות לתגבור ולסיוע ייחודי: תלמידות ותלמידים מבני הרומה 
ותלמידות ותלמידים מרקע של הגירה. מטרת הרפורמות היא לצמצם פערים חברתיים, 
העמדה  והתלמידים.  התלמידות  כלל  הישגי  את  שישפר  באופן  ושפתיים  תרבותיים 
הכללית כלפי שתי אוכלוסיות אלו היא שעל מערכת החינוך לשלב אותן בחברה הסלובנית 
מקצועית  הכוונה  ובאמצעות  הסלובנית  והתרבות  הסלובנית  השפה  הוראת  באמצעות 
מההישגים  חורגת  הייחודיות  התוכניות  של  המרכזית  המטרה  כלומר  המערכת.  לבוגרי 
– בתי הספר משמשים בה מרכזים  הלימודיים של תלמידות ותלמידים או של בתי ספר 
לִּתְרּבּות. זאת לפי תפיסה מסורתית של מערכות חינוך במדינות לאום כמערכת המנחילה 

ערכים תרבותיים ומייצרת, או לפחות מחזקת, זהות לאומית אחידה. 

בין ההישגים של  פי שהתוכניות הללו מבקשות להביא לצמצום הפערים  כן, אף על  אם 
תלמידות ותלמידים מוחלשים לבין ההישגים של כלל אוכלוסיית התלמידים, אין זו מטרה 
בפני עצמה, כי אם פועל יוצא של המטרה המרכזית. לפיכך האמצעים המרכזיים שהרפורמה 
נוקטת בהם אינה קידום התלמידות והתלמידים בתחומי דעת כמו מתמטיקה ומדעים, אלא 
התרכזות בהוראת השפה המשמשת במערכת החינוך ובחיים הציבוריים בסלובניה, היינו 

סלובנית. 

משאבים  הדורשת  כקהילה  הרומה  בני  את  מסמנת  שהמדינה  לראות  ניתן  כך  על  נוסף 
בין  לתווך  כדי  הספר  בבתי  הנמצאים  הרומה  בני  הסייעים  היא  לכך  דוגמה  מיוחדים. 
התלמידים והתלמידות מבני הרומה והוריהם מצד אחד לבין צוותים חינוכיים מצד שני. זאת 
ככל הנראה בגלל בעיות בסיסיות של אמון בין המדינה ובני הרומה לצד פערים תרבותיים 

הדורשים גישור מצד בני הקהילה מצד שני. 

זה של אקולטורציה של אוכלוסיות המיעוט המודרות, נראה שמערכת  במקביל לתהליך 
החינוך גם מנסה לקדם תפיסות של סובלנות תרבותית ואף של רב־תרבותיות אצל הצוותים 
החינוכיים ואצל התלמידות והתלמידים הסלובניים. מהמידע שנאסף בהקשר זה על היחס 
לבני הרומה, נראה שנדרשים מאמצים נוספים כדי שמערכת החינוך תצליח ליישם הצהרות 

אלו של רב־תרבותיות.

שלה  והתלמידים  התלמידות  שמספר  קטנה,  מדינה  היא  שסלובניה  לזכור  חשוב  לבסוף, 
יותר מכמה אלפים של תלמידות  כוללות בסופו של דבר  אינן  ושגם הרפורמות  רב,  אינו 
ותלמידים. תוצאות הרפורמות לא מעידות בהכרח על האפשרות להפעיל רפורמות דומות 
בקנה  בפעולה  המובנים  היתרונות  על  להצביע  עשויות  הן  אולם  יותר,  גדול  מידה  בקנה 

מידה מצומצם, שעשויה להביא בקלות יחסית לתוצאות חיוביות. 
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2  אירלנד

1 2  רקע

אירלנד היא רפובליקה המונה כחמישה מיליון תושבים, וחולשת על כ-80% משטח האי 
אירלנד. מצפון לה שוכנת "צפון אירלנד", שהיא אחת מארבע האומות שתחת הכתר הבריטי. 
תרבותה של אירלנד היא קלטית, ויש בה שתי שפות רשמיות: אירית ואנגלית. הרפובליקה 
חוותה  המדינה   .1973 בשנת  האירופי  לאיחוד  והצטרפה   ,1949 בשנת  נוסדה  אירלנד  של 
תנודות כלכליות רבות: משבר בשנות ה-70, צמיחה משנות ה-90, מהלומה כלכלית בשנת 
2007 וצמיחה מחודשת החל משנת 2014. מבחינה תרבותית אין הבדל של ממש בין אירלנד 
וצפון־אירלנד. הסכסוך בצפון אירלנד, שהסתיים רק בשנת 1998, השפיע רבות על היחסים 

בין הרוב הקתולי למיעוט הפרוטסטנטי ברפובליקה האירית העצמאית.

משרד החינוך והמיומנויות האירי אחראי למדיניות החינוך במדינה. האתגרים העיקריים 
של מערכת החינוך האירית בשנים האחרונות הם הצורך להתאים עצמה לצמיחה מהירה 
האוכלוסייה  המערכת למאפייני  את  להתאים  כדי  פלורליזם  לקדם  הספר;  לבתי  ברישום 
את  להכשיר  האבטלה;  שיעור  בהקטנת  לסייע  והאתני;  הדתי  לגיוון  ובייחוד  המשתנים 
הישגי  רמת  ולשפר  החינוך  איכות  את  ולחזק  משתנה;  בעולם  לתעסוקה  התלמידים 
התלמידים. משכורת המורה הממוצעת וממוצע שעות ההוראה באירלנד גבוהים מממוצע 

ה-OECD. במדינה קיים חוק חינוך חינם לתלמידי בית הספר היסודי והתיכון. 

מערכת החינוך של אירלנד מתאפיינת בבתי ספר קטנים. בחמישית מבתי הספר היסודיים 
באנגלית,  מלמדים  הספר  בתי  מרבית  בלבד.  מורים  ארבעה  עד  שניים  מלמדים  במדינה 
אורך  היסודי  החינוך  י'.  עד  א'  בכיתות  חל  החובה  חינוך  חובה.  כמקצוע  נלמדת  ואירית 
שמונה שנים, והוא כולל גן טרום חובה, גן חובה, ואת כיתות א' עד ו'. לימודי חטיבת הביניים 
י' עד י"ב. החינוך העל־יסודי כולל בתי  נמשכים מכיתה ז' עד ט', ולימודי התיכון מכיתה 
ספר תיכוניים רגילים, מקצועיים, קהילתיים ומקיפים.3 בחינות מסכמות מתקיימות בתום 

חטיבת הביניים ובתום התיכון.4 

הוקמו  אשר  הציבורית  הקופה  במימון  קהילתיים  ספר  בתי  הם  באירלנד  הספר  בתי  רוב 
בחסות הכנסייה. משרד החינוך מכיר באופי הפלג הדתי שאליו הם משתייכים ומאפשר 
להם להתנהל באופן פרטי. כ-91 אחוזים מתלמידי בית הספר היסודי לומדים בבתי ספר 
קתוליים, ואילו חמישה אחוזים לומדים בבתי ספר נוצריים אנגליקניים. היתר לומדים בבתי 
דתיים  לזרמים  המשתייכים  תלמידים  לומדים  שבהם  ספר  בבתי  או  דתיים  שאינם  ספר 
מגוונים. הזרם האחרון נמצא בצמיחה איטית אך מתמדת: בבתי ספר מסוימים, הנקראים 
האירית  בלבד,  אירית  מדברים  שבהם  באזורים  ממוקמים  אינם  שרובם  "גיילסקולנה", 
תלמידים  לומדים  שבהם  הספר  בתי  מרבית  את  המקצועות.  כל  של  ההוראה  שפת  היא 
המשתייכים לזרמים דתיים מגוונים ובתי הספר מסוג גיילסקולנה מנהלים ארגוני צדקה 
ספר  בתי  הם  באירלנד  הקתוליים  הספר  מבתי  כרבע  לכנסייה.  כפופים  שאינם  חינוכיים 
לתלמידים ממין אחד )same-sex schools(. בתי ספר אלו נפוצים יותר באזורים שבהם יש 
רישום של מספר רב יותר של תלמידים, המאפשר את פיצול התלמידים לשני בתי ספר על 

פי מינם.

בתי	ספר	תיכוניים	מנוהלים	באופן	פרטי,	בתי	ספר	מקצועיים	מנוהלים	על	ידי	מועצות	חינוך	והדרכה	ציבוריות,	ואילו	 	3
בתי	ספר	קהילתיים	ומקיפים	מנוהלים	על	ידי	מועצות	ניהול	עצמאיות.

כמעט	70%	מהתלמידים	מוסיפים	"שנת	מעבר"	בכיתה	י',	המוכרת	כשנת	לימודים.	בשנה	זו	מתקיימים	לימודי	חובה	 	4
במספר	מקצועות	מצומצם,	מה	שמאפשר	לתלמידות	ותלמידים	להתנסות	בעבודה	או	בלימודי	העשרה.		
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2 2  רפורמות לצמצום פערים )מסודרות לפי שנים(

הרפורמות לחינוך שמצאנו באירלנד נחלקות לרפורמות שעניינן שוויון הזדמנויות בחינוך 
לאוכלוסיות מסוימות ורפורמות העוסקות בקידום הישגים של כלל התלמידות והתלמידים, 

כולל אלו מהאוכלוסיות המוחלשות. 

1 2 2  רפורמות הממוקדות בשוויון הזדמנויות

בשנת 1998 תוקן חוק החינוך האירי, אשר עשה שימוש במושג "מוחלשות חינוכית".5 מאז 
שנות ה-80, משרד החינוך הפנה תמיכה לבתי ספר מאזורים מוחלשים; סייע לתלמידות 
ותלמידים מקבוצות מוחלשות, במיוחד מרקע של הגירה; חקר מוחלשות חינוכית; קידם 
או  שנשרו  לתלמידים  שנייה"  "הזדמנות  מסלולי  ופתח  והורים;  ספר־קהילה  בית  קשרי 

התקשו בלימודיהם.

בשנת 2000 הוקם ועד שבאחריותו לטפל בגורמים להיעדרות של תלמידות ותלמידים מבית 
ותלמידים  והתת־משיגים בקרב תלמידות  הנושרים  על אף מאמצים אלה, שיעור  הספר. 
ועדת  הגישה  החינוך,  במערכת  הצרכים  סקירת  לאחר  למדי.  גבוה  נותר  מוחלש  מרקע 
2003 מסמך שהדגיש את הצורך לשפר את השיטות  המומחים למוחלשות בחינוך בשנת 
לזיהוי בתי הספר הזקוקים לסיוע והמליץ לפעול באופן גמיש, מתוכנן ומשולב יותר. כמו 
של  התוצאות  ובהערכת  בניטור  בתכנון,  הספר  לבתי  תמיכה  מתן  על  המליץ  המסמך  כן 

הצעדים לטיפול במוחלשות חינוכית.

2011-2006 ,)DEIS( "תוכנית הפעולה "מספקים שוויון הזדמנויות בבתי הספר  

תיאור הרפורמה: החל משנת 2006 הפעיל משרד החינוך והמיומנויות את תוכנית הפעולה 
 Delivering Equality of Opportunity in( הספר"  בבתי  הזדמנויות  שוויון  "מספקים 
Schools או בקיצור – DEIS(, אשר נועדה לתעדף את הצרכים החינוכיים של ילדים ונוער 
מרקע מוחלש, מגיל 3 עד גיל 18, ולמלא את הצרכים ביעילות. תוכנית הפעולה, המתבססת 
לאומיים  חוק החינוך האירי למושג המוחלשות החינוכית, תומכת במאמצים  הגדרת  על 
נוספים שנועדו לקדם לכידות חברתית וקדמה כלכלית. נוסף על כך, עקב המחויבות של 

ותלמידים	 תלמידות	 של	 רקע	 משתני	 שבו	 מצב	 היא	 חינוכית	 מוחלשות	 האירי,	 החינוך	 משרד	 של	 ההגדרה	 לפי	 	5
מונעים	מהם	להפיק	את	היתרון	והערך	הגלומים	בחינוך	בבית	הספר.	תלמידים	עם	מוחלשות	חינוכית	מכונים	גם	
תת־משיגים,	שכן	הישגיהם	בפועל	נמוכים	מההישגים	שניתן	לשער	שהיו	מגיעים	אליהם	אלמלא	משתני	הרקע	
שלהם.	במילים	אחרות,	אפשר	לטעון	שמוחלשות	חינוכית	לפי	הגדרתה	באירלנד	כוללת	טווח	רחב	של	תלמידים	

מרקע	חברתי־כלכלי	מוחלש,	ובכלל	זה	גם	תלמידות	ותלמידים	במצבי	סיכון.		

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/ireland_en
http://www.oecd.org/education/policy-outlook/country-profile-Ireland-2020.pdf
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אירלנד לאיחוד האירופי, תוכנית הפעולה נוסחה ברוח מטרות חינוכיות כלל אירופאיות.6

התוכנית יושמה בשלבים על פני חמש שנים, עד שנת 2011. היא כללה הקמה של מערך 
בבד  בד  קיפוח.  אינדקס  ויצירת  המוחלשות  רמות  ולבחינת  ספר  בבתי  מוחלשות  לזיהוי 
הושק פרויקט תמיכה בית ספרית לתכלול צעדים קיימים לקידום בתי הספר שבהם שיעור 
ולתלמידים  לתלמידות  בקהילה  סיוע  עם  מוחלש  מרקע  ותלמידים  תלמידות  של  גבוה 
מוחלשים. בתי ספר אלו כונו "בתי ספר DEIS", המקבילה באירלנד לבתי ספר תת־משיגים. 

לפני התוכנית צעדים אלו התקיימו במקביל באופן נפרד לחלוטין זה מזה.

התוכנית כללה כ-650 בתי ספר יסודיים עירוניים וכפריים וכמעט 200 בתי ספר המשלבים 
התלמידים  לשיעור  יחסי  באופן  הספר  בבתי  תמכה  הממשלה  ועליונה.  תחתונה  חטיבה 
יורו, שכללו את עלות  בכ-40 מיליון  נאמדה  מרקע מוחלש שלמדו בהם. עלות התוכנית 

פתיחתם של 300 תקנים חדשים במערכת החינוך. 

תוכנית התמיכה הבית ספרית כללה בין היתר:
פרויקט חד־שנתי בשם "התחלה מוקדמת" להקניית מיומנויות לילדים מרקע מוחלש   -

בגילים 3 עד 5.
ול-24  20 בכיתות א'-ג',  והתלמידים בכל כיתה ל-15 עד  צמצום מספר התלמידות   -

בכיתות ד'-ו';
הצבת רכזי מוחלשות חינוכית, שכל אחד מהם אמון על כל חמישה בתי ספר יסודיים;  -
פיתוח מקצועי ייעודי למורים למתן סיוע לתלמידות ותלמידים מוחלשים ולקידומם;  -
השקת תחום דעת חברתי בבית הספר התומך בטיפוח התפתחות הוליסטית תקינה   -

של התלמידות והתלמידים;
יוזמות לטיפוח מיומנויות קריאה ואוריינות מתמטית;  -

תוכנית לקידום תקשורת ושותפות בין בית הספר להורים ולקהילה של התלמיד;  -
תוכניות למניעת נשירה בכל הגילים;  -

אפשרויות רבות לבחירת מקצועות לימוד;   -
הדגשת החשיבות של טכנולוגיות מידע ותקשורת;   -

תמריצים ותנאים מיוחדים למורים בבתי ספר שבהם תלמידים מרקע מוחלש.   -

הישגי הרפורמה: עם יישום התוכנית צומצם גודל הכיתות בבתי הספר שבהם היא הופעלה. 
בתי ספר אלו השתפרו ביכולתם להציב יעדי הישגים שנתיים ולעמוד בהם. ציוני התלמידים 
באוריינות קריאה ואוריינות מתמטית בבתי הספר היסודיים שהופעלה בהם התוכנית עלו 
באופן ניכר, כפי שעלה מתוצאות המבחנים הארציים. בשכבות בית הספר העל־יסודי חל 
צמצום פערים בציוני תעודת הבגרות של חטיבת הביניים בין תלמידי בתי ספר DEIS ליתר 
של  הנשירה  שיעור  את  הקטינה  התוכנית  ממתמטיקה.  חוץ  המקצועות  בכל  התלמידים 
תלמידים מבתי ספר DEIS וגרמה לשיעורי הנשירה מבתי ספר DEIS על־יסודיים להיות 
נמוכים בהשוואה לבתי ספר אחרים. נוסף על כך נטען שאינדקס הקיפוח ומדדי המוחלשות 
החינוכית מאפשרים למקד את תשומת הלב הציבורית בבתי הספר הזקוקים לתמיכה באופן 
להקצות משאבים לתלמידים  וכן מסייעים למשרדי הממשלה השונים  ומתמשך,  מיטבי 

מרקע מוחלש בצורה טובה יותר. 

בין	מאמצים	אלה,	"אסטרטגיית	ליסבון",	שחלה	על	כלל	האיחוד	האירופי,	"התוכנית	ליצירת	הממשלה	האירית",	 	6
הסכם	השותפות	החברתית	"תומכים	בקדמה",	"האסטרטגיה	הלאומית	למניעת	עוני"	ותוכנית	הפעולה	הלאומית	

למניעת	עוני	והדרה	חברתית.
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שבעזרתן  ביקורת  קבוצות  בהיעדר  התמקדה  התוכנית  תוצאות  על  שהושמעה  הביקורת 
ניתן לתקף את האפקטיביות של התוכנית. כמו כן נראה שתלמידות ותלמידים בבתי ספר 

DEIS כפריים נתרמו מן התוכנית יותר מתלמידים בבתי ספר DEIS עירוניים.

צעדי המשך: לאחר חמש שנות היישום של תוכנית הפעולה, התפרסמו גרסאות חדשות 
שוויון  "מספקים  התוכנית  מופעלת  כיום  שנים.  לכמה  אחת  התוכנית  של  ומעודכנות 

הזדמנויות בבתי הספר" )DEIS( לשנים 2020-2017. 

2020-2017 ,)DEIS( "תוכנית הפעולה "מספקים שוויון הזדמנויות בבתי הספר  

תיאור הרפורמה: התוכנית בגרסתה זו נועדה להרחיב ולייעל את צעדי התוכנית המקורית. 
מטרתה להפוך את מערכת החינוך למסלול המשפר את ההזדמנויות שיעמדו בפני תלמידות 
ותלמידים מרקע מוחלש לאורך חייהם ומספק להם הזדמנות לעתיד טוב. חמש מטרות 
התוכנית עבור בתי ספר שבהם שיעור גבוה של תלמידות ותלמידים מרקע מוחלש )בתי 

ספר DEIS( הן: 

טיוב מסגרת המדידה וההערכה של בתי הספר לשם זיהוי בתי הספר הנזקקים לסיוע   -
והקצאת משאבים יעילה;

שיפור חוויית הלמידה ובעקבותיה שיפור הישגי התלמידים;  -
הדרכת מנהלי בתי הספר והמורים לשימוש מבוסס נתונים ומיטבי במשאבים;  -

טיפוח שיטות פעולה מיטביות לסיוע לתלמידים עם מוחלשות חינוכית על ידי חיזוק   -
שיתוף הפעולה בין גורמים שונים בבית הספר;

תמיכה בעבודת בית הספר על ידי אספקת מחקרים, מידע, כלי הערכה והיזון חוזר.   -

התוכנית מפרטת מעל מאה צעדים בני ביצוע שיש ליישם כדי להגשים את מטרותיה. עם 
הצעדים נמנים פיתוח מקצועי וחניכה )mentoring( של מנהלי בתי ספר ומורים; הקצאת 
יועצי קריירה לבתי הספר התיכוניים; חיזוק הקשר בין הגנים לבתי הספר היסודיים; חיוב 
קרן  הקמת  הבאה;  לשנה  התכנון  ועל  התוכנית  ביעדי  עמידה  על  שנתי  בדיווח  ספר  בתי 

מצוינות לתמיכה בבתי הספר; ותיעדוף תלמידי DEIS בהקצאת שירותים פסיכולוגיים.

לכל  יעדים שונים  ומגדירה  רמות של מוחלשות  פי  על  בתי הספר  התוכנית מחלקת את 
רמה. בחינת היעדים נעשית באמצעות הערכות בית ספריות, מבחן הערכה ארצי באנגלית 

ובמתמטיקה ומחקר פיז"ה. 

אוריינות  יעדי התוכנית בתחומי  ותלמידים.  בהישגי תלמידות  יעדים  גם  נקבעו  לתוכנית 
ו-ט'  ו'  ב',  בכיתות  והתלמידים  התלמידות  שיעור  את  להגדיל  הם  והמתמטיקה  השפה 
המגיעים לרמות הציונים הגבוהות ולצמצם את אחוז המגיעים לרמות הנמוכות באוריינות 

שפתית ואוריינות מתמטית עד שנת 7.2020

התוכנית הגדירה גם יעדי מניעת נשירה, מעורבות הורים וקשרי בית ספר־קהילה עד לשנת 
2025. היעד שנקבע בתחום רווחת התלמיד הוא הרחבת תוכנית "מורי השנים הנפלאות" 
תוכנית  והרחבת   ,2019 עד  ספר  בתי  ל-646  מ-130   DEIS מסוג  היסודיים  הספר  בבתי 

"חברים" בבתי ספר DEIS מ-27 בתי ספר ל-831 בתי ספר עד לאותה שנה. 

2020	היו:	שיעור	התלמידות	והתלמידים	בדרגת	המוחלשות	הגבוהה	ביותר	)סוג	 יעדי	האוריינות	השפתית	לשנת	 	7
התלמידות	 מכלל	 ל-94%	 יגיע	 שפתית	 באוריינות	 ומעלה	 	3 לרמה	 המגיעים	 	DEIS ספר	 בבתי	 ו-ו'	 ב'	 בכיתות	 	)1
והתלמידים;	שיעור	התלמידות	והתלמידים	בגיל	15	שרמתם	באוריינות	שפתית	4	ומעלה	יגדל	ב-5%	לעומת	שנת	

2017;	שיעור	התלמידות	והתלמידים	בני	ה-15	שרמתם	5	ומעלה	יגדל	ב-3%. 
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הישגי הרפורמה: לאחר פרסום התוכנית  DEIS2017, כל בתי הספר המשתתפים בה הגישו 
תוכנית תלת־שנתית שמנתה את יעדיהם הספר להגשמת מטרות התוכנית. בשנה הראשונה 
ליישום התוכנית התרחבה פעילותה ל-79 בתי ספר נוספים, כך שבתום 2017 השתתפו בה 
במקום  אירלנד  את  דירג  יוניצ"ף  ארגון   2018 בשנת  ספר.  בתי  מ-896  תלמידים   183,000
השני במדד השוויון בחינוך בגיל הרך, בחינוך היסודי ובחינוך העל־יסודי. בשנת 2019 הגיע 
מספר בתי הספר המשתתפים בתוכנית ל-902. באותה שנה, זמן הסיוע בלימודים שקיבלו 
תלמידים  שקיבלו  הסיוע  מזמן  שלושה  פי  כמעט  ארוך  היה   DEIS ספר  בבתי  תלמידים 
 DEIS בבתי ספר שלא השתתפו בתוכנית. כמו כן, מדידות משנת 2019 הראו כי בבתי ספר
חלה עלייה בשיעור בוגרי חטיבת הביניים, בשיעור בוגרי התיכון ובשיעור המקבלים סיוע 
פסיכולוגי. כמו כן ציוני תלמידים מבתי ספר DEIS בשפה ובמתמטיקה עלו בכלל הגילים. 

צעדי המשך:  השנה האחרונה מבין שלוש שנות יישום התוכנית היא שנת כתיבת דוח זה 
2021- )2020(. הישגי התוכנית העדכניים ביותר צפויים להתפרסם בתום שנת הלימודים 
מופעלת  להיות  שנועדה  משלימה  תלת־שנתית  תוכנית  התפרסמה   2016 בשנת   .2020
)העבודה על התוכניות מתחילה   2020-2017 DEIS לשנים  לגרסתה של תוכנית  במקביל 
שנים לפני פרסומן, ומשרד החינוך מסנכרן בין התוכניות השונות מבעוד מועד כך שלא 
 Action Plan for Education( 2019-2016 "מטרת "תוכנית פעולה בחינוך .)ייסתרו זו את זו
בסיכון  לתלמידים  לסייע  היתה  הדוח,  בהמשך  בהרחבה  תתואר  אשר   ,)2016-2019
למוחלשות חינוכית ולתלמידי החינוך המיוחד לשפר את הישגיהם בלימודים. מאז תחילת 
יישום התוכנית, האחריות לזיהוי ולדירוג של בתי הספר על פי שיעור התלמידים הרשומים 

אליהם המגיעים מרקע מוחלש עברה למשרד הסטטיסטיקה.
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2 2 2  רפורמות הממוקדות בשיפור הישגים של תלמידות ותלמידים

בתי הספר היסודיים באירלנד החלו להשתמש במבחנים ארציים מתוקננים בשנות ה-70. 
במבחנים אלו השתתפו תלמידי כיתות א' עד ו'. מבחן ההערכה הארצי בקריאה ובמתמטיקה 

מתקיים באירלנד אחת לחמש שנים מאז 8.1972

מבחן הישגים ארצי מתוקנן באוריינות שפתית ואוריינות מתמטית  

שפתית  "אוריינות  החינוך  משרד  אסטרטגיית  התפרסמה   2011 בשנת  הרפורמה:  תיאור 
תלמידות  הישגי  לשיפור   ,2020-2011 לשנים  ולחיים"  ללימוד  מתמטית  ואוריינות 
ותלמידים.9 לאור עקרונות האסטרטגיה, ובשונה מן הנוהג שהיה מקובל עד שנת 2011, ִחייב 
לחמש  אחת  )ולא  לשנה  אחת  לקיים  באירלנד  היסודיים  הספר  בתי  כל  את  החינוך  משרד 
שנים( מבחן הישגים ארצי במתמטיקה ובשפה בקרב תלמידי כיתות ב', ד' ו-ו' ולהעביר את 
בכיתות  שנערך  המבחן  תוצאות  את  ספרי.  הבית  המנהל  ולוועד  החינוך  למשרד  התוצאות 
ו' חויבו בתי הספר היסודיים להעביר גם לבתי הספר העל־יסודיים. משרד החינוך עושה 
שימוש בתוצאות המבחן כדי להשוות בין הישגיהם של תלמידים מרקעים שונים. כמו כן הן 
מאפשרות להשוות בין בתי ספר DEIS לשאר בתי הספר, להשוות בין בתי ספר מעורבים, 
בתי ספר לבנים בלבד ובתי ספר לבנות בלבד ולהשוות בין בתי ספר שבהם שפת הוראה שונה. 

התלמידות  של  ההישגים  לפי  היסודיים  הספר  בתי  את  לפלח  נועדו  המבחן  תוצאות 
בדומה  כן,  כמו  וההוראה.  הלמידה  משאבי  של  הוגנת  חלוקה  לטובת  בהם,  והתלמידים 
נועדו לספק למורים מידע מדויק על הישגי התלמידים  למבחנים האחרים, מבחנים אלו 
במתמטיקה ובשפה במטרה לזהות תלמידות ותלמידים תת־משיגים ולהתאים אליהם את 
ההוראה. הצוותים החינוכיים יכולים להשתמש במידע זה כדי לנטר את התקדמותם של 
תלמידות ותלמידים ולעדכן את ההוראה והלמידה ברמת הפרט, ברמת הכיתה וברמה הבית 
ספרית. הצוותים החינוכיים יכולים להשתמש במידע זה גם כדי לזהות תלמידים שיש להם 
קשיים לימודיים באחד המקצועות. כמו כן בתי ספר יכולים לנתח את התוצאות ולקבוע על 

פיהן יעדי שיפור כחלק מתוכנית ההערכה העצמית של בתי הספר. 

הישגי הרפורמה: מבחן ההישגים הארצי המתוקנן באוריינות שפתית ואוריינות מתמטית 
את  משמשות  תוצאותיו  היום,  ועד  מאז  פרסומו.  לאחר  שנה  ארצי  באופן  לתוקפו  נכנס 
מנהלי בתי הספר בזיהוי תלמידות ותלמידים הזקוקים לסיוע נוסף. רק בתי ספר בודדים 
)פחות מ-10 בשנה( לא הגישו את תוצאות המבחנים באופן מקוון למשרד החינוך. תוצאות 
מבחן ההישגים הארצי המתוקנן באוריינות שפתית ואוריינות מתמטית העלו כי בתוכנית 
DEIS יש ייצוג יתר של בתי ספר שבהם לומדים תלמידים מאותו מין. בתי הספר שבהם 

לומדים תלמידים משני המינים ובתי ספר לבנות בלבד הגיעו להישגים הגבוהים ביותר. 

מבחני  תוצאות  פי  על  האסטרטגיה  של  ההישגים  ואת  האתגרים  את  שבחן  ביניים  דוח 
ניכרת  התקדמות  הראה  הדוח   .2016 בשנת  התפרסם  ובין־לאומיים  לאומיים  הערכה 
פיז"ה  מחקר  תוצאות  את  תואמים  אלו  נתונים  מתמטית.  ובאוריינות  שפתית  באוריינות 
באותן שנים; במחקר פיז"ה לשנת 2015, דורגה אירלנד במקום השלישי מתוך 35 מדינות 
ה-OECD בקריאה. עם זאת, דוח הביניים שהתפרסם ב-2016 העלה כי בשנים 2016-2011 

ולא	 וגם	תלוי	קריטריון	)משמע,	התוצאות	נקבעות	על	פי	קריטריונים	קבועים	מראש	 נורמטיבי	 מבחן	זה	הוא	גם	 	8
באופן	מתוקנן(.

במרבית	בתי	הספר	הפרק	השפתי	מתמקד	בשפה	האנגלית,	בעוד	בבתי	הספר	שבהם	שפת	ההוראה	היא	אירית	 	9
התלמידים	נבחנים	באירית.	המבחן	שנעשה	בו	שימוש	בבתי	הספר	דוברי	האירית	מתוקנן	ביחס	לאוכלוסיית	בתי	

הספר	דוברי	האירית	בלבד.
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הודגש פיתוח אוריינות שפתית יותר משהודגש פיתוח אוריינות מתמטית, ולפיכך קבע כי 
יש להציע כלים רבים יותר לשיפור ההישגים של תלמידות ותלמידים במתמטיקה. כמו כן 
דוח הביניים חשף פער בין הישגי תלמידים הלומדים בבתי ספר יסודיים שבהם ריכוז של 

אוכלוסיות מוחלשות )DEIS מסוג 1( ובין הישגי מקביליהם בבתי ספר אחרים. 

בשנים 2013-2011 ציוני תלמידים מבתי ספר מן המניין היו גבוהים מציוניהם של תלמידי 
DEIS במתמטיקה ובשפה, והפער התגלה ביתר שאת ברמות ההישג הגבוהות והנמוכות 
רק  חרג  וגבוהות  נמוכות  הישגים  לרמות  שהגיעו   DEIS תלמידי  שיעור  זאת  עם  ביותר. 
התלמידים  מן   19%  2012-2011 הלימודים  בשנת  הנורמלית.  בהתפלגות  מאומדנו  במעט 
בבתי  התלמידים  מן  בלבד   8% לעומת  באנגלית,  נמוכים  ציונים  קיבלו   DEIS ספר  בבתי 
הספר האחרים. 13% בלבד מן התלמידים בבתי ספר DEIS קיבלו ציונים גבוהים באנגלית, 
לעומת 26% בבתי הספר האחרים. הפערים בציוני המתמטיקה היו דומים למדי – 18% מן 
8% בלבד מבתי  נמוכים במתמטיקה, לעומת  ציונים  DEIS השיגו  התלמידים בבתי ספר 
הספר האחרים, ו-16% מן התלמידים בבתי ספר DEIS השיגו ציונים גבוהים במתמטיקה, 

 .DEIS לעומת 28% בבתי ספר שאינם

צעדי המשך: נוכח הפער שהתגלה בין ציוניהם של תלמידי DEIS לבין ציוניהם של תלמידים 
מבתי הספר האחרים במבחן הישגים ארצי מתוקנן באוריינות שפתית ואוריינות מתמטית, 
נקבעו יעדים חדשים באוריינות מתמטית ואוריינות שפתית לבתי ספר DEIS יסודיים ועל־
יסודיים. יעדים אלו נקבעו בהלימה ליעדי תוכנית DEIS משנת 2017 )שכאמור, כתיבתה 
2017 הוא השקעה בשיפור  נוסף שנקבע בשנת  יעד  נמשכה מספר שנים טרם פרסומה(. 

הישגיהם של התלמידים המצטיינים. 

בעקבות הניתוח הסטטיסטי של תוצאות מבחן ההישגים הארצי המתוקנן באוריינות שפתית 
שיפורים  לבצע  יש  כי  הוחלט  ו-2013-2012,   2012-2011 השנים  מן  מתמטית  ואוריינות 
בשאלון המבחן, במיוחד לנוכח הדמיון שהתגלה בין המבחנים שסופקו בשנים השונות. זאת 

ועוד, נקבע כי מבנה המבחן וסוג השאלות המופיעות בו יעודכנו אחת לשלוש שנים. 

לאורך השנים שכלל משרד החינוך את האופן שהוא משתמש בנתוני המבחן. משרד החינוך 
פרסם חוזרים רשמיים לבתי הספר שבהם הופיע מידע על הנחיות המבחן. משרד החינוך 
ארגן תוכניות פיתוח מקצועי מתמשך התומכות בפן המנהלתי של העברת המבחן והשימוש 
בתוצאותיו. שירות הפיתוח המקצועי למורים סיפק תמיכה נוספת פנים אל פנים ועזרים 
מקוונים לשם ביצוע פעולות אלו. לאורך השנים נבחן ונבדק המעבר לבחינות ממוחשבות. 
בשנת 2021 צפוי להתפרסם דוח אשר יציג את הישגי התוכנית ואת צעדי ההמשך שייגזרו 

מהם. 

תוכנית הפעולה לחינוך, 2019-2016  

הרקע לרפורמה: בשנת 2016 ניצבה אירלנד בין חמש המדינות המובילות באירופה במדדי 
חינוך כגון הישגים באוריינות שפתית בשלב החינוך העל־יסודי ושיעור הנרשמים ללימודים 
כגון  חינוך  במדדי  באירופה  המובילות  המדינות  עשר  מבין  אחת  והייתה  על־תיכוניים, 

חדשנות, שיעורי נשירה נמוכים והישגים חינוכיים.

עם זאת מדדים חינוכיים מסוימים נותרו נמוכים. למשל, הישגי התלמידים במדעים ושיעור 
.STEM התלמידים הבוחרים ללמוד מקצועות
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תיאור הרפורמה: בשנת 2016 התפרסמה תוכנית הפעולה לחינוך 2019-2016, תוכנית תלת־
שנתית שנועדה לשפר את ההשפעה החיובית של הלימודים במערכת החינוך על חייהם 
של כל הלומדים, ובפרט אלו המועדים לחוות מכשולים בשל רקע של מוחלשות או צרכים 
הפיכת  הוא  שיעדה  שנים,  ארוכת  בתוכנית  ראשון  צעד  היה  המסמך  פרסום  מיוחדים. 
ועד לחינוך העל־יסודי, למערכת  מערכת החינוך האירית, ממסגרות החינוך הקדם־יסודי 

החינוך הטובה ביותר באירופה בשנת 2026. התוכנית שמה לה למטרה: 

לשפר את חוויית הלמידה ואת שיעורי ההצלחה בלימודים;  -
לתמוך בתלמידות ותלמידים שהשיגיהם נמוכים ובתלמידות ותלמידים עם צרכים   -

מיוחדים;
לסייע לאנשי חינוך לשכלל את ביצועיהם באופן מתמיד;  -

לבנות גשרים בין מערכת החינוך לקהילה הרחבה;  -

לשפר את דפוסי התכנון והאספקה של שירותי התמיכה על ידי משרד החינוך.  -

תחת מטרות אלה, התוכנית חתרה לתוצאות הבאות:

הפחתת הפער בין הישגיה של אירלנד במתמטיקה ומדעים להישגי מדינות אירופה   -
המובילות;

לבין   DEIS ספר  בבתי  נמוכים  שהישגיהם  תלמידים  בין  ההישגים  פער  הפחתת   -
;DEIS תלמידים מבתי ספר שאינם

;STEM הגדלת שיעור התלמידים הבוחרים בלימודי  -
העשרת ההוראה והלמידה באמצעות תוכנית לימודים חדשה, שיטות הערכה חדשות   -

וטכנולוגיות תומכות למידה חדשות;
קידום רווחת התלמיד כדי לקדם הצלחה בבית הספר ובחיים;  -
;DEIS הפחתת שיעורי הנשירה בבתי ספר על־יסודיים מסוג  -

הגדלת שיעור התלמידות והתלמידים עם המוחלשות החינוכית הנרשמים למסלולי   -
השכלה גבוהה ותגבור קורסים להפחתת פערי מיומנויות בהשכלה הגבוהה;

יצירת הזדמנויות לתלמידות ותלמידים להתמחויות מקצועיות ב-100 תחומי קריירה;  -
עד  על־ארגוניים  ספר  בתי   400 להפעיל  בתי הספר, בהתאם למטרה  הגדלת מבחר   -

שנת 10.2030 

התוכנית הגדירה מספר רב של צעדי פעולה, ביניהם: חיזוק הייעוץ החינוכי והפסיכולוגי 
בבתי הספר לצד קידום מדיניות המתמקדת ברווחת התלמיד; יישום מסגרת פעילות חדשה 
בבתי הספר היסודיים, הכוללת פרויקטים קבוצתיים וקורסים קצרים; הרחבת אפשרויות 
DEIS חדשה; יישום מודל משופר להקצאת משאבים  לימודי המחשבים; כתיבת תוכנית 
לילדים עם צרכים מיוחדים; יצירת תוכנית להגדלת מספרם של בתי ספר שאינם משויכים 
לאף זרם ושיפור מדיניות הקבלה והערעורים; פתיחת תקני הוראה חדשים; חיזוק הנהלת 
הביניים והנהלת בתי הספר; פינוי זמן למורים לתכנון שיטות הוראה חדשות בסיוע אנשי 
מקצוע; יצירת מסגרת חדשה שעל פיה בתי ספר יוכלו להעריך את עצמם, לתכנן תוכניות 
מידת  של  הפחתה  הספר;  בבית  הצוות  חברי  בין  פעולה  שיתוף  ולאפשר  עצמי  לשיפור 
צוות  מיומנויות  שיחזקו  אזוריות  תוכניות  פיתוח  החינוך;  בעלויות  ההורים  השתתפות 
והרחבת  מורים;  של  המקצועי  הפיתוח  מסלולי  הרחבת  מקומי;  באופן  שנדרשות  הוראה 

תפוצתן של תוכניות יזמות בבתי הספר.

הכוונה	לבתי	ספר	שאינם	פועלים	במסגרת	ארגוני	דת. 	10
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הישגי הרפורמה: ראשית, כחלק מן התוכנית ננקטו צעדים לשיפור איכות החינוך והכשרת 
פעולה  ושיתופי  חדשנות  המעודדת  ספרית,  הבית  המצוינות  קרן  ביסוס  כגון  המורים, 
המלמדים  ספר  בבתי  ההוראה  רמת  לשיפור  חדשה  אסטרטגיה  ויישום  הספר,  בתי  בין 
בשפה האירית. שנית, הושקו יוזמות לחיזוק המנהיגות הבית ספרית ולתכנון כוח האדם. 
)Fitness to Teach( לשיפור  "כושר להוראה"  כחלק מכך, הושק מסמך סטנדרטים בשם 
המוניטין של מקצוע ההוראה ולהגברת השקיפות הבית ספרית. כמו כן יושמה אסטרטגיה 
חדשה בנושא העסקה ושיבוץ של מורים והוקם המרכז למנהיגות בית ספרית. שלישית, 
אוגמו משאבים נוספים לטובת קידום רווחת התלמידים. רביעית, חלו רפורמות בתוכנית 
וידע,  יותר של מיומנויות  הלימודים, אשר העניקו לתלמידים הזדמנות לפתח טווח רחב 
גבוהה. חמישית, חלה התקדמות בתחום השוויון  כולל לימודי מתמטיקה ומדעים ברמה 
וההכלה בבתי הספר, שכללה ירידה בשיעורי הנשירה ועלייה בציוני התלמידים. שישית, 
הספר. שביעית,  לבתי  ושקופה  ברורה  קבלה  הכוללים מדיניות  חלו שיפורים מערכתיים 

הושם דגש על פיתוח היכולות הדיגיטליות של התלמיד והמורה. 

צעדי המשך: במהלך שנות יישום תוכנית הפעולה הושקו רפורמות שנגזרו מתוכנית הפעולה 
לחינוך. בין רפורמות אלה התפרסמה אסטרטגיית "שפות מחברות" 2026-2017, שנועדה 
לחשוף את התלמידים לשפות נוספות ולהגביר את שליטתם בהן. במקביל, התפרסמה גם 
אסטרטגיית חינוך למתמטיקה ומדעים לשנים 2026-2017. בשנת 2018 התפרסמה הצהרת 
מדיניות ומסגרת יישום בתחום רווחת התלמיד לשנים 2023-2018, שנועדה ליצור סביבות 
ולהגדיל מספר הפסיכולוגים החינוכיים  ופיתוח אישי,  רווחה  למידה המעודדות בריאות, 

הנותנים שירות למשרד החינוך. 
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3 2  סיכום: רפורמות לצמצום פערים באירלנד ומטרותיהן

של  הלימודיים  שההישגים  ממדינה   – מהפך  אירלנד  עברה  האחרונות  השנים  בעשרים 
התלמידות והתלמידים בה נמוכים ואחוזי הנשירה ממערכת החינוך שלה גבוהים, למדינה 
הנחשבת להצלחה פדגוגית ברמה בין־לאומית. לכן, בעוד הרפורמות החינוכיות הראשונות 
ביעדים  לעמוד  הספר  לבתי  ובסיוע  נשירה  במניעת  ההישגים,  בייצוב  התמקדו  במדינה 
לימודיים, מיקודן של הרפורמות החינוכיות הבאות היה בצמצום פערים בהישגים ודחיפת 

התלמידות והתלמידים מכל פלחי האוכלוסייה להצלחה.

בעשור האחרון פועלת מערכת החינוך האירית בשני תחומים מרכזיים במקביל. מצד אחד 
היא מוסיפה להתמקד בבתי ספר תת־משיגים שאחוזי הנשירה שלהם גבוהים מן הממוצע 
יחסי.  והתלמידים שלהם במבחנים לאומיים נמוכים באופן  במדינה ושהישגי התלמידות 
בתי ספר כאלו מקבלים סיוע הוליסטי, הכולל העברת משאבים ייחודיים להנהלה, לצוותים 
החינוכיים ולתלמידות ולתלמידים; ליווי והדרכה לצוות; ושותפויות עם ההורים והקהילה 
ללמידה  מוטיבציה  וליצירת  הספר  לבית  והתלמידים  התלמידות  בין  הקשרים  לחיזוק 
ולהצלחה. המטרה הסופית של תוכניות אלו היא שילוב תלמידות ותלמידים מרקע מוחלש 
הוא  בהישגים  הפערים  צמצום  חברתית.  ניעות  להם  שיאפשר  באופן  התעסוקה,  בעולם 

מטרת ביניים בלבד, אבל כזו שקל למדוד אותה. 

מצד שני, מערכת החינוך פועלת בהקשר הפדגוגי הטהור – למקסם את ההישגים של כלל 
התלמידות והתלמידים באוריינות שפתית, מדע ומתמטיקה ולקדם בחירה של תלמידים 
מחקרי  תוצאות  בדירוג  אירלנד  של  הגבוה  למיקומה  קשורה  זו  מטרה   .STEM בלימודי 
באוכלוסיות מוחלשות במטרה  תומכות  אלו  והגם שתוכניות  עליו.  וברצון לשמור  פיז"ה 
לשפר את הישגיהן הלימודיים, צמצום הפערים קשור לענייני גאווה לאומית ומיתוג לאומי. 
התומכים במחקר פיז"ה יכולים לטעון כי "מתוך שלא לשמה בא לשמה", וכי החשוב הוא 
מקיף  שטיפול  לטעון  ניתן  מנגד,  פערים.  לצמצום  פעולת  אירלנד  פיז"ה  מחקר  שבזכות 
וארוך שנים בבעיות הנובעות מהרקע המוחלש של תלמידות ותלמידים תת־משיגים יעיל 

יותר להשגת הצמצום הרצוי בפערי הישגים מפתרונות מאוחרים, כגון הוראה מתקנת.

עצם  הוא  באירלנד,  למצב  בהקשר  להעלותו  ושניתן  פיז"ה,  למחקר  הקשור  נוסף  נושא 
ההשקעה הגדולה בחינוך. התומכים בקשר שבין קידום הישגים בחינוך לבין העלאת רמת 
ההתאוששות  את  להסביר  ויכולה  פירות  נושאת  כזו  שהשקעה  טוענים  הלאומי  העושר 
הכלכלית של המדינה. מנגד יש הטוענים כי עלייה ברמת העושר הלאומי היא המאפשרת 
מוחלשות  לאוכלוסיות  המשאבים  הקצאת  את  ובעיקר  לחינוך,  המשאבים  הקצאת  את 
ולקידומן במערכת החינוך. יש לבחון את הטענה הזו לנוכח המשברים הכלכליים מצד אחד 
בתקופות  לכאורה,  האחרונים.  בעשורים  אירלנד  את  שאפיינו  שני  מצד  השפע  ותקופות 
של שפע המדינה יכולה להשקיע בפרויקטים לאומיים לצמצום פערי הישגים בחינוך, מה 
שמעלה בסופו של דבר את ציוני כלל התלמידים – אולם אין הוכחות חד־משמעיות לכך 
שההשקעה בצמצום פערים מיתרגמת להשגת משאבים נוספים. אף על פי כן קיים מתאם 
בין עלייה ברמת העושר וכמות המשאבים העומדת לרשות המדינה לבין צמצום פערים 

הנובע מהשקעה בחינוך.
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3  אונטריו, קנדה

1 3  רקע

קנדה היא דמוקרטיה פרלמנטרית ובה 37 מיליון תושבים המתגוררים בשלוש טריטוריות 
בקנדה  שהאוכלוסייה  אף  אונטריו.  היא  ביניהן  ביותר  שהמאוכלסת  פרובינציות,  ובעשר 
מגוונת מבחינה אתנית, ההבדלים שמתקיימים בה בין ההישגים של תלמידות ותלמידים 
ה-11  במקום  ניצבת  קנדה  קטנים.  והתלמידים  התלמידות  שאר  לבין  הגירה  של  מרקע 
במדד מעמד המורה העולמי, והשכר הממוצע של מוריה גבוה מממוצע ה-OECD. לכל 
על  האחריות  עצמאית.  חינוך  מערכת  יש  קנדה  של  והטריטוריות  הפרובינציות  מן  אחת 
על  האמונה  הפרובינציאלית,  הממשלה  בין  נחלקת  הפרובינציות  בתוך  החינוך  מערכת 
התוויית מדיניות ועל תקציב החינוך הכולל, לבין ועדי בתי הספר, האחראים לניהול הסגל 
בין־לאומיות,  הערכות  במגוון  משתתפת  קנדה  הלימודים.  תוכניות  ולקביעת  והתקציבים 
ובהן מחקר פיז"ה. פרובינציות מסוימות משתתפות במבחני הערכה בין־לאומיים נוספים, 

.TIMSS-ו PIRLS כגון

14 מיליון  באונטריו, המשתתפת במחקר פיז"ה בתור יחידה מדינית עצמאית, מתגוררים 
תושבים. יש בה 72 ועדי בתי ספר מארבעה סוגים: ועדי בתי ספר ציבוריים דוברי אנגלית, 
ועדי בתי ספר קתוליים דוברי אנגלית, ועדי בתי ספר ציבוריים דוברי צרפתית וועדי בתי ספר 
קתוליים דוברי צרפתית. להלן נתמקד באונטריו, שכן הישגי התלמידים בה הם הקרובים 
ביותר לממוצע ההישגים בקנדה כולה ומשום שהיא הפרובינציה המאוכלסת ביותר בקנדה.

2 3  רפורמות לצמצום פערים )מסודרות לפי שנים(

מהמיעוט  ותלמידים  תלמידות  לקידום  המיועדות  רפורמות  הן  בהן  שנעסוק  הרפורמות 
דובר הצרפתית, תלמידות ותלמידים מוחלשים על רקע אתני, תלמידות ותלמידים הנפגעים 
מהאוכלוסייה  ותלמידים  ותלמידות  הגירה  של  מרקע  ותלמידים  תלמידות  מבריונות, 

הילידית )First Nation People( בקנדה.

1 2 3  צמצום פערים על רקע שפתי

תזכיר 148, 2009  

הרקע לרפורמה: הזכות לחינוך בשפת האם של תלמידות ותלמידים המשתייכים לקבוצות 
מיעוט בקנדה טבועה במסגרת החוקתית של סעיף 23 לאמנת הזכויות והחירויות הקנדית 
של  החינוך  בחוק  הגדירה  אונטריו  של  המחוקקת  האסיפה  הקנדית.  בחוקה   93 וסעיף 
אונטריו חובות וזכויות הנוגעות להוראה בשפותיהן של קבוצות מיעוט ובהתאם לאורחות 
חייהן של קבוצות מיעוט. על פי חוק השירותים בשפה הצרפתית של אונטריו, צרפתית 
היא שפה רשמית של מערכת החינוך, אשר משמרת את מורשתה של האוכלוסייה דוברת 
הצרפתית. סעיף 293 של חוק החינוך של אונטריו מכיר בחשיבות של הזכות לרשום לבית 
ספר דובר צרפתית ילדים להורים שלא עומדים בקריטריונים של סעיף 23 לאמנת הזכויות 
ועדת קבלה אשר מאפשרת לתלמידים אלה  293 הוקמה  והחירויות הקנדית. תחת סעיף 

לממש את זכותם ללימודים בבתי ספר דוברי צרפתית. 
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בשנת 2005 משרד החינוך של אונטריו פרסם תזכיר הכולל מדיניות חדשה לתכנון שפה, 
הצרפתית.  דוברי  התלמידים  בדבר  מדיניות  ליישום  הכוונה  הספר  בתי  לוועדי  המספקת 
מאז שנות ה-80 עבר הפרופיל האתנו־שפתי של קהילת דוברי הצרפתית באונטריו שינויים 
רבים. שינויים דמוגרפיים, כגון ירידה בשיעור הילודה, עלייה בשיעור ההגירה והנישואים 
וכן עליית מרכזיותה של השפה האנגלית בהקשר הגלובלי, מחייבים את  מחוץ לקהילה, 
בתי הספר דוברי הצרפתית להתאים את עצמם לצורכי החברה המשתנים. אף על פי שבתי 
מרקע  צרפתית  דוברי  ותלמידים  הם המסגרת המיטבית לתלמידות  צרפתית  דוברי  ספר 
של הגירה, המאפשרת להם להשתלב בחברה בבגרותם, לפני שנת 2009 לא הייתה אחידות 
למדידה  אמצעים  בגיבוש  צורך  והיה  צרפתית  דוברי  ספר  בתי  ועדי  של  הקבלה  בהליך 

ואחריותיות על מנת להבטיח הוגנות ושקיפות בקבלה לבתי ספר אלו.

תיאור הרפורמה: בשנת 2009 התפרסם תזכיר 148, המציג מדיניות חדשה בנוגע לרישום 
אפקטיביות,  הבטחת  הייתה  זה  פרסום  מטרת  באונטריו.  הצרפתית  בשפה  הספר  לבתי 
הוגנות, הכלה ושקיפות במדיניות, בהנחיות ובצווים האדמיניסטרטיביים הנוגעים להליכי 
הרישום לבתי ספר המלמדים בשפה הצרפתית ולהגביר את אמון הציבור במערכת. בתי 

הספר נדרשו לעדכן את מדיניותם לפי המדיניות החדשה עד ינואר 2010.

הצרפתית  דוברי  לתלמידיהם  לאפשר  הספר  בתי  לוועדי  גרם  התזכיר  הרפורמה:  הישגי 
ליישם את זכויותיהם באופן מלא והוגן, זכויות אשר קודם לכן נותרו כאות מתה במסמכי 

המדיניות. 

מקור:

Ministry of Education. (2009). Policies governing admission to French-language schools in 
Ontario (Policy/Program Memorandum No. 148). 

2 2 3  התערבויות בבתי ספר המשרתים אוכלוסיות תלמידים מוחלשות

תוכנית התערבות ממוקדת בבתי ספר תת־הישגיים, 2006  

הרקע לרפורמה: בכל שנה משרד החינוך של אונטריו עורך מבחנים של אוריינות שפתית 
הספר  בתי  כי  זיהו  החינוך  במשרד  ו-ו'.  ג'  כיתות  תלמידי  בקרב  מתמטית  ואוריינות 
שתלמידיהם מקבלים ציונים נמוכים הם, על פי רוב, בתי ספר שאליהם רשומים תלמידות 
ותלמידים עם לקויות למידה או תלמידות ותלמידים מרקע חברתי־כלכלי מוחלש או רקע 

של הצטלבות מוחלשויות. 

התערבות  תוכנית  להפעיל  החינוך  משרד  החל   2006 הלימודים  בשנת  הרפורמה:  תיאור 
ספר  מבתי  תלמידים  ציוני  להעלאת   )The Focused Intervention Program( ממוקדת 
יסודיים "המתקשים להביא לשיפור מתמיד בהישגי תלמידיהם" על פי תוצאות ההערכה 
אם  ההתערבות  לתוכנית  זכאים  היו  ספר  בתי  ו-ו'.  ג'  לכיתות  הפרובינציה  של  השנתית 
פחות משליש מתלמידיהם עמדו בסטנדרט שקבעה הפרובינציה לקריאה בכיתה ג'. מטרת 
תוכנית ההתערבות הייתה לאגם ולתגבר את המשאבים המקצועיים בבתי הספר כך שתת־
ההישגיות שלהם תיהפך לאתגר של כל הפרובינציה במקום להיות קושי נקודתי של המוסד 
החינוכי הבודד. בתי הספר שאותרו זכו למימון נוסף לפיתוח מקצועי של צוותים חינוכיים 
למידה  משאבי  תוספת  לומדות,  מורים  קהילות  תקצוב  יועצים,  העסקת  השתלמויות,   –

http://www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/148.html
http://www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/148.html
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והעסקת אנשי צוות לסיוע. אחד הצעדים שכללה האסטרטגיה היה הקמת צוותי שיפור 
שעות  להם  שהוקצו  שפתית  ואוריינות  מתמטיקה  ללימוד  סייעים  שכללו  ספריים,  בית 

ייעודיות למעקב אחר התקדמות התלמידים.

הישגי הרפורמה: משנת הלימודים 2002 ועד שנת הלימודים 2010, מספר בתי הספר שבהם 
ג' הופחת בשני  פחות משליש מהתלמידים עמדו בסטנדרט של אונטריו לקריאה בכיתה 
זה מצביע על תרומת התוכנית בהפחתת  ל-6% בלבד. הישג  שליש, מ-19% מבתי הספר 
מספר תלמידי בית הספר היסודי הנכשלים בבחינה הפרובינציאלית. מאז שנת 2009 משאבי 

תוכנית ההתערבות הורחבו בהדרגה, וכך שולבה התוכנית ביותר מ-1,100 בתי ספר.

רפורמת השגת מצוינות, 2014  

בסטנדרטים  עמדו  ו-ו'  ג'  כיתות  מתלמידי   54% רק   2004 שבשנת  בעוד  לרפורמה:  הרקע 
לימודי  את  מן התלמידים השלימו   68% ורק  ומתמטיקה  לאוריינות שפתית  אונטריו  של 
בית הספר התיכון, בשנת 2014 71% מתלמידי אותן כיתות עמדו בסטנדרטים אלו ו-83% 
מן התלמידים השלימו את לימודי התיכון. הישגים אלו מוסברים במספר רב של רפורמות 
חינוכיות שיושמו באונטריו בעשור זה. בשנים אלו פערי הישגים בין תלמידות ותלמידים 
מרקעים שונים הצטמצמו ובמקרים מסוימים אף נסגרו. למשל, תלמידי בית ספר יסודי 
לציוני  ביותר  דומים  להישגים  הגיעו  שנייה  כשפה  אנגלית  ללימוד  בתוכניות  שהשתתפו 
אוכלוסיית התלמידים הכללית. כמו כן פערי ההישגים בין בנים לבנות ובין ילדים עם צרכים 
מיוחדים לבין אוכלוסיית התלמידים הכללית הצטמצמו. במקביל, נדמה ששינוי מדיניות 
נוסף תרם לקפיצה, והוא הטמעת יום לימודים ארוך בגנים ברחבי הפרובינציה. על אף כל 
2014 נוצר הרושם כי תלמידים רבים מרקע מוחלש עדיין עוברים את שנות  אלה, בשנת 
לימודיהם בתחושת מאבק. בדומה לאזורי שיפוט אחרים בקנדה ולמדינות אחרות, אונטריו 
חווה ירידה בהישגי התלמידים במתמטיקה. כמו כן, בעולם שנעשה טכנולוגי יותר ויותר, 

התגלה חוסר עקביות באופן השימוש בטכנולוגיה תומכת למידה בכיתות. 

דרושה  כי  בחינוך  ומתוות המדיניות  ציינו מתווי המדיניות   2014 תיאור הרפורמה: בשנת 
עבודה רבה כדי להבטיח שכלל התלמידות והתלמידים יזכו בהזדמנות להצליח – ובייחוד 
התלמידים מרקע ילידי ומרקע חברתי־כלכלי נמוך, נוער בסיכון ואוכלוסיית החינוך המיוחד. 
נוסף על כך הם ציינו כי בדומה לאזורי שיפוט אחרים בקנדה ולמדינות אחרות בעולם, הישגי 
אונטריו במחקר פיז"ה במתמטיקה ירדו לעומת השנים הקודמות, מגמה שהיה צורך לעצור 
ולהפוך על פיה. לפיכך התפרסמה באותה שנה "רפורמת השגת המצוינות", שנועדה לאפשר 
הרפורמה  שלהם.  הפוטנציאל  את  לממש  באונטריו  הגרים  והתלמידים  התלמידות  לכלל 
שמה דגש על זיהוי ילדים אשר זקוקים לסיוע מיוחד וכללה תשעה נושאי מיקוד מרכזיים, 
ביניהם סיוע בהעצמת הקשר של תלמידות ותלמידים מאוכלוסיות ילידיות לשפות האם 
שלהם ולתרבותם וסיוע לנוער בסיכון. הרפורמה מתבססת על שלוש המטרות המרכזיות 
של מערכת החינוך של אונטריו: שיפור הישגים, סגירת פערי הישגים והעלאת הביטחון 

והאמון של האזרחים בחינוך הציבורי. להלן מטרות הרפורמה:

הגעה למצוינות בלמידה באמצעות טיפוח שיטות הוראה חדשניות; הגברת האוטונומיה   .1
של תלמידות ותלמידים ביחס ללימודיהם ולהישגיהם; הגדלת מספר התוכניות לתמיכה 
תוכניות  הרחבת  החינוכית;  בקהילה  ההורים  שותפות  להגברת  ותוכניות  בהורים 
ההעשרה, המצוינות והיזמות; הוראת מתמטיקה ומדעים המעוגנת בחיי היום־יום של 

התלמידות והתלמידים; והרחבת פעילויות ההעשרה המתקיימות מחוץ לבית הספר.
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הבטחת הוגנות והכלה )על כך ראו גם סעיף 4.2.2( על ידי תמיכה בתלמידות ותלמידים   .2
פעולות  בין  נכבד.  אתגר  שהן  חינוך,  שלבי  ובין  מסגרות  בין  מעבר  תקופות  במהלך 
הרפורמה הנוגעות למטרה זו ניתן למצוא סיוע המתאפיין בתגובתיות מהירה לקושי של 
רב־תרבותיות  על  הוראה  רגשיים־חברתיים;  ובהיבטים  בלימודים  ותלמידים  תלמידות 
בדגש על מגוון התרבויות הקיימות באונטריו; מתן תמיכה ייעודית לתלמידות ותלמידים 
מבני הקהילה הילידית ולנוער במצוקה; וכן הגברת הרגישות לצורכי השפה של תלמידות 

ותלמידים שאנגלית אינה שפת אימם.

קידום רווחת התלמידות והתלמידים באמצעים שונים: הקניית מיומנויות לקיום אורח   .3
חיים פעיל ובריא; הנגשת זכויות ההורים בנוגע לחינוך ילדיהם; עירוב הורים בלמידה; 
החינוך  מסגרות  בין  הממשק  והרחבת  ותלמידים;  תלמידות  בקרב  מנהיגות  עידוד 

לשירותי הרווחה והבריאות.

המתמיד  שיפורו  באמצעות  הציבורי  בחינוך  הציבור  של  והאמון  הביטחון  הגברת   .4
והבטחת איכותו ואיכות ההוראה של הצוות החינוכי, באמצעות הגברת מעורבות ההורים 
ובאמצעות פרסום הצלחות חינוכיות והובלת שקיפות במדיניות החינוכית הן ברמת בית 

הספר, הן ברמת הפרובינציה.

2014, כ-70% מן הילדות והילדים שעמדו להתחיל את לימודיהם  הישגי הרפורמה: בשנת 
בכיתה א' קיבלו ציון "עובר" בכלי ההערכה של אונטריו להתפתחות המוקדמת של הילד 
התפתחותיים  תחומים  חמישה  מודד  אשר   ,)The Early Development Instrument(

הנוגעים לבריאות ולרווחת הילד. היעד הבא שהוצב במדד זה הוא 72.4%. 

ומעלה   B ציון  השיגו  מהתלמידים   71%  2015 בשנת  היסודי:  הספר  בבית  הישגים   -
באמות המידה של אונטריו לאוריינות שפתית ואוריינות מתמטית. היעד ארוך הטווח 

שנקבע להמשך יישום הרפורמה הינו 75%.

שיעור משלימי לימודי התיכון: בשנת 2015 השלימו 86% מן התלמידות והתלמידים   -
את לימודי התיכון בתוך 5 שנים. היעד הבא שהוצב במדד זה הוא 95%. 

2016 ציון אינדקס תנאי מבנה בית הספר עמד על 27.5%.  תנאי בית הספר: בשנת   -
ככל שהציון במדד זה נמוך יותר, כך תנאי בית הספר טובים יותר. היעד שהוצב לשנת 

2021 במדד זה הינו 23%. 

 ,2010 משנת  אונטריו  של  בחינוך  וההערכה  המדידה  מדיניות   2017 בשנת  המשך:  צעדי 
"הצלחה גדלה" )Growing Success(, התפרסמה בגרסה מחודשת ומותאמת כדי שעקרונות 
ההערכה  שיטות  את  הסיטה  זו  רפורמה  בה.  ישתקפו  המצוינות  השגת  וחזון  הרפורמה 
ועומקה.  הלמידה  טיב  על  המצביעים  בקריטריונים  עמידה  על  לדגש  ציונים  על  מדגש 
הקריטריונים החדשים של ההערכה אפשרו לצוותים חינוכיים ולתלמידות ותלמידים להבין 
המאפשרים  תקשורת  דפוסי  לחזק  וכיצד  ובלמידה  בהוראה  להשתפר  באפשרותם  כיצד 
לתלמידים ולהורים להיות שותפים פעילים בקהילת הלמידה בבית הספר. כמו כן פורסמה 
)Learning for all( אשר תמכה בעיצוב  גרסה מחודשת של אסטרטגיית "לימודים לכול" 
בשנת  דיפרנציאלית.  ובהוראה   )Universal design for learning( למידה  של  אוניברסלי 
את  מדגיש  זה  נספח  הילדים.  לגני  המצוינות  השגת  רפורמת  של  נספח  התפרסם   2016

התפתחות הילד ואת התיעוד פדגוגי. 

https://edi.offordcentre.com/partners/canada/edi-in-ontario-2004-2018/
https://edi.offordcentre.com/partners/canada/edi-in-ontario-2004-2018/
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3 2 3  התערבויות בבתי ספר שבהם תלמידות ותלמידים נפגעים מבריונות

אסטרטגיית "הצדק וההכלה בחינוך", 2009  

הרקע לרפורמה: רב־תרבותיות, זכויות אדם וגיוון הם ערכים בסיסיים באונטריו. עם זאת 
תופעות רבות של חוסר הכלה כגון בריונות, הומופוביה וגזענות עדיין מתרחשות בקהילות 
מה  ומבודדים,  דחויים  להרגיש  ותלמידים  לתלמידות  גורמות  אלו  תופעות  הספר.  ובבתי 
החברתי  התמהיל  ולנשירה.  נמוכים  להישגים  בכיתה,  התנהגות  לבעיות  לגרום  שעשוי 
מבחינה  ביותר  המגוונת  הפרובינציה  היא  ואונטריו  יותר,  מורכב  ונעשה  הולך  בקנדה 
תרבותית בקנדה. משרד החינוך של אונטריו מחזיק בתפיסה כי יש לעזור לכלל התלמידים 
להתכונן לתפקד כאזרחים פעילים בחייהם הבוגרים. עם זאת קבוצות תלמידים מסוימות, 
מצויות  נמוכה,  הכנסה  בעלות  ממשפחות  ותלמידים  הגירה  של  מרקע  תלמידים  כגון 
בסיכון לתת־הישגיות. עקב זה החליט משרד החינוך כי כדי שאותם תלמידות ותלמידים 
יגיעו להישגים גבוהים, מה שיבטיח חברה מלוכדת וכלכלה חזקה, יש לדגול בחינוך ששם 

במרכזו את הצדק וההכלה. 

אסטרטגיית  הגיוון:  הבטחת  "מימוש  התוכנית  התפרסמה   2009 בשנת  הרפורמה:  תיאור 
הצדק וההכלה בחינוך". חזונה של תוכנית זו ממוקד בכינון קהילה לימודית מכילה והוגנת 
המעריכה ומכבדת מגוון, המחויבת לקיום חברה צודקת ואכפתית, ושכל חבריה מרגישים 
שהם מתקבלים על ידי שאר החברות והחברים בה וחשים בטוחים. מטרת התוכנית לעזור 
לקהילה החינוכית לזהות ולטפל בהטיות מפלות ובמחסומים מערכתיים, ובכך לדאוג שכל 
התלמידות והתלמידים יגיעו להישגים טובים ושתהיה להם רווחה נפשית, גופנית וחברתית 
על אף התרבות המתאפיינת בציפיות גבוהות ללמידה. התוכנית מתמקדת בשיפור המדיניות 
ושיטות הפעולה בעיריות, בוועדי בתי הספר ובבתי הספר. התוכנית פרסה את צעדיה על 

פני ארבע שנים, עד לשנת 2012. 

הפעולות שנגזרות מן התוכנית הן כדלהלן: 

פיתוח של מדיניות מפורטת לקידום הוגנות והכלה בחינוך, המתייחסת גם לצורכי   -
דת, בכל בית ספר באונטריו ויישום שלה. משרד החינוך של אונטריו סיפק ידע וסיוע 

לבתי ספר בפיתוח מדיניות זו.

שיתופי  ויצירת  והכלה  צדק  בנושא  ומשאבים  ידע  לשיתוף  ספר  בתי  רשת  הקמת   -
פעולה בין בתי ספר ברחבי אונטריו לקידום הנושא.
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לצורך שיפור האקלים  בית ספר,  בכל  הורים,  על  בדגש  קידום שותפויות בקהילה,   -
החינוכי.11

ספר  בתי  ועדי   72 כתבו  בחינוך,  וההכלה  הצדק  אסטרטגיית  בעקבות  הרפורמה:  הישגי 
דתי,  חיים  אורח  לאפשור  הנוגעים  ונהלים  והכלה  לצדק  לחינוך  מדיניות  דוח  באונטריו 
כדי לתמוך בהישגי תלמידים ולקדם את רווחת כלל התלמידות והתלמידים. מאז פרסום 
הרפורמה עקרונות ההכלה וההוגנות חייבים להיכלל בכל יוזמה, בכל מדיניות ובכל אופן 
פעולה חדשים של בתי הספר. כמו כן שבע "רשתות הוגנות" הוקמו כדי לתמוך בבתי ספר 
ובוועדי בתי ספר ביישום יעיל של האסטרטגיה. רשתות החינוך ההוגן והצודק מסייעות 
תלמידים  כנסי  לתכנון  תרם  החינוך  משרד  ועוד,  זאת  אונטריו.  ברחבי  התוכנית  ביישום 
ותוכניות לימודים המדגישים אזרחות גלובלית במטרה להעצים את בני הנוער ולגרום להם 
לראות בעצמם מובילי שינוי חברתי. נוסף על כך חברו כמה ארגונים למשרד החינוך של 
אונטריו כדי לספק פיתוח מקצועי מעמיק לחברי ועדי בתי הספר שיבטיח מניעה של הטיות 

ופיתוח של משאבים לתלמידים המשתייכים לקהילת הלהטב"ק ולבני משפחותיהם.12

2010 התפרסם מסמך מדיניות בשם "ההורים כשותפים" אשר מכיר  צעדי המשך: בשנת 
באופן רשמי בחזון החינוכי של אונטריו, ולפיו הורי התלמידים הם שותפים פעילים בלימודי 
 Accepting( "ילדיהם. בעקבות הרפורמה, בשנת 2012 נכנס לתוקף חוק "בתי ספר מכילים
Schools Act( אשר תיקן את חוק החינוך. חוק זה מגדיר את הדרישה כי כל ועד בתי ספר 
צריך לספק סביבת למידה מכילה, בטוחה ומקבלת, שבה כל תלמיד יכול להצליח. חוק זה 
והוא מכיל  בתי ספר מכילים",  לכינון  אונטריו  הוא חלק מ"תוכנית הפעולה הכוללת של 
תקנות הנגזרות ישירות מאסטרטגיית הצדק וההכלה בחינוך. משרד החינוך של אונטריו 

ממשיך לקדם את הרפורמה וללוות את מוסדות החינוך ביישום המדיניות.

תזכיר מספר 119, 2009  

הרקע לרפורמה: משרד החינוך של אונטריו הוציא כמה תזכירים ומסמכי מדיניות התומכים 
בהוגנות בחינוך, בהישגי תלמידיו ובאקלים בית ספרי חיובי. ביניהם תזכיר מס' 119, "פיתוח 
ויישום מדיניות ועדי בתי ספר נגד גזענות ולמען הוגנות אתנו־תרבותית" אשר התפרסם 
בשנת 1993. כאשר תזכיר 119 )1993( התפרסם, ועדי בתי ספר רבים החלו להתמקד בפיתוח 
שהתפרסמו  המדיניות  קווי  התלמידים.  כל  של  התרבויות  את  המכבדת  לימודים  סביבת 
ושינוי הליכים  זיהוי  ברב תרבותיות אל עבר  כללי  הובילו למעבר ממיקוד   )1993( ב-119 
את  לצייד  נועד  זה  תזכיר  אלו.  תחומים  על  לרעה  להשפיע  העשויים  קונקרטיים  ונהלים 
להעריך  ויותר,  יותר  מגוון  שנעשה  בעולם  לחיים  ובגישה  במיומנויות  בידע,  התלמידים 
בתי  ועדי  מספר   )1993(  119 תזכיר  בעקבות  מפלות.  וגישות  להתנהגויות  ולהתנגד  מגוון 
ספר הרחיבו את מדיניותם נגד גזענות ובעד הוגנות אתנו־תרבותית. כיום, משרד החינוך 
העובדה  לאור  מוחלשויות  של  בצמתים  המצויים  לילדים  מענה  לתת  מנסה  אונטריו  של 
להצלחה  בדרך  גדול  מכשול  להיות  עשויה  תמיכה  קבלת  ללא  כזה  בצומת  שהימצאות 

בלימודים ובחיים הבוגרים.

במסמכי	הרפורמה	נכתב	שקובעי	מדיניות	החינוך	באונטריו	נוכחו	לגלות	כי	הישגי	תלמידות	ותלמידים	משתפרים	 	11
כאשר	הוריהם	מצטרפים	לקהילה	הלומדת	של	בית	הספר,	וכי	גם	בתי	ספר	טובים	משתפרים	כאשר	ההורים	נעשים	

מעורבים	יותר.

תפקידים	 עצמם	 על	 לוקחים	 ונשים	 גברים	 שבה	 אמריקה,	 בצפון	 הילידיים	 השבטים	 בקרב	 תופעה	 יש	 בקנדה	 	12
מגדריים	מיניים	של	המין	השני.	לצורך	ההשוואה	לישראל,	מדובר	בנשים	וגברים	המשתייכים	לקהילת	הלהטב"ק.
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תיאור הרפורמה: התיקון משנת 2009 בתזכיר מספר 119 התפרסם כהמשך ישיר לאסטרטגיית 
הצדק וההכלה בחינוך משנת 2009. תרומתו הייחודית מצויה בטענתו כי על ועדי בתי הספר 
לזהות אפליה ולהילחם בה על ידי הסרת הטיות מערכתיות וחסמים מפלים. בעקבות פרסום 
התזכיר חויבו ועדי בתי ספר לפתח מדיניות חינוכית הנוגעת להוגנות והכלה על פי עקרונות 
מנחים ומוקדי עניין שקבע משרד החינוך. ממשלת אונטריו יסדה שלושה עקרונות שעל 

ועדי בתי הספר לתעדף: 

הישגים לימודיים גבוהים;  .1

הפחתת פערי הישגים;  .2

הגברת האמון והתמיכה של הציבור בחינוך הציבורי.  .3

החינוך  בחוק  לשינויים  להתאימו  כדי   119 בתזכיר  תיקונים  עוד  התפרסמו   2013 בשנת 
את  ומנטרים  מיישמים  מפתחים,  מחדש,  שוקלים  בעודם  ספר  בתי  לוועדי  הכוון  ולספק 

מדיניות הצדק וההכלה שלהם, אשר נועדה לתמוך בהישגי התלמידים וברווחתם. 

צעדי המשך: לאחר פרסום התיקונים בתזכיר 119 )2013(, פרסם משרד החינוך של אונטריו 
מסמך הוראות וכללים ליישום מדיניות הצדק וההכלה בבתי הספר. על פי מסמך זה, על 
מדיניות הצדק וההכלה של כל ועד בתי ספר להתייחס לשמונת המוקדים המפורטים בתזכיר 
119 )2013( - ביניהם העסקת צוות, אקלים בית ספרי מקבל ובטוח ומדיניות משמעת, ולכלול 
תוכנית פעולה ברורה. זאת ועוד, על המדיניות לכלול התייחסות מפורטת לכל סט זכויות 
אדם המפורט בקוד זכויות האדם של אונטריו. בכתיבת מסמך המדיניות, ועדי בתי הספר 
מחויבים להיוועץ בבעלי עניין רבים, ביניהם התלמידים, ההורים, ועדות גיוון ושותפים מן 
הגיוון הקיים בקהילה. על התוכנית לכלול קריטריונים למדידת  כדי לשקף את  הקהילה, 

הצלחה ויעדים שנתיים מדידים ברמת ועד בית הספר ובית הספר. 

תוכנית הפעולה להוגנות בחינוך, 2017  

תיאור הרפורמה: נמצאו כמה מניעות להוצאה לפועל של אסטרטגיית הצדק וההכלה: שוני 
בין מאפייני הלומדים במסלולי התיכון הרגילים למאפייני הלומדים במסלולים המקצועיים; 
דפוסי פעולה המפלים לרעה תלמידות ותלמידים מרקע מוחלש, כגון שיעורים גבוהים של 
השעיות; והתפלגות בלתי שוויונית של מאפייני הרקע של צוותים חינוכיים וצוותי הנהלה, 
אשר מבטאת אי־שוויון בין צוותים חינוכיים מרקעים שונים. לפיכך בשנת 2017 פורסמה 
תוכנית נוספת בשם "תוכנית הפעולה להוגנות בחינוך". התוכנית משרטטת דרכים לזיהוי 

האופנים שבהם אי־שוויון במערכת החינוך מושרש ודרכים להתמודדות עימו. 

רפורמת "תוכנית הפעולה להוגנות בחינוך" משנת 2017 נשענת על עקרונות רפורמת השגת 
2014. כלומר אין מדובר בכיוון פעולה חדש, כי אם במיקוד מחודש של  המצוינות משנת 
הפעילות החינוכית ובהזרמת משאבים חדשים כדי להגביר את ההתקדמות אל עבר השגת 
מטרותיה של מערכת החינוך. התוכנית מציגה את הפעולות, את המדיניות ואת הפיתוח 
אל  התוכנית  את  להוציא  כדי  בחינוך.  מצוינות  השגת  חזון  למימון  הדרושים  המקצועי 
הפועל הקים משרד החינוך את מזכירות ההוגנות בחינוך. תוכנית הפעולה להוגנות בחינוך 

מתמקדת בארבעה תחומים, ובכל תחום מוגדרים יעדים מדידים לביצוע עד שנת 2019. 

מערכתית  אפליה  לזיהוי  צעדים  מציעה  התוכנית  הספר:  ובבית  בכיתה  פעולה  שיטות   -
בבית הספר ולהתמודדות עימה. אי־שוויון מערכתי אחד שנמצא, למשל, מקורו בפתיחת 
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קורסים יישומיים – הוראת תחומי דעת על ידי עיגונם במציאות – לצד קורסים אקדמיים 
בבתי הספר התיכוניים. צעד זה ננקט כדי להתאים את תוכנית הלימודים למגוון סגנונות 
למידה ולתת לתלמידות ותלמידים הזדמנות להשתלב במגוון סוגי תעסוקה בעתיד – 
אולם על פי רוב בוחרים בלימוד יישומי תלמידות ותלמידים מרקע של מוחלשות, ורובם 
לא ממשיכים ללימודים מתקדמים. נוסף על כך התוכנית מציעה דרך ליישם פדגוגיה 
להתייחס  הספר,  ובבית  בכיתה  תרבותיים  בהבדלים  להבחין  כלומר  תרבותית,  רגישה 
שכן  להשעיות,  מניעתית  חלופה  מחפשת  התוכנית  שלישית,  עליהם.  וללמד  אליהם 
נמצא שמרבית המושעים הם תלמידות ותלמידים מרקע מוחלש או עם לקויות למידה.  

בדוח,  המובאת  התפיסה  פי  על  אנוש:  ומשאבי  ממשל  מנהיגות,  של  פעולה  שיטות   -
הרקע המגוון של תלמידות ותלמידים צריך להשתקף, בין השאר, בהרכב של הצוותים 
החינוכיים וצוותי ההנהלה בבתי הספר. חיזוק המגוון הקיים בצוות מחזק את תחושת 
כי  לוודא  ויצירתיות. שנית, התוכנית מבקשת  יזמות  ומעודד  השייכות של התלמידים 
הצוותים החינוכיים מאמצים עקרונות של הוגנות וזכויות אדם. כדי להוביל מתוך דוגמה, 
משרד החינוך של אונטריו החל ביישום תרבות ארגונית המקדמת מגוון, הוגנות, הכלה 

ומחויבות לקידום זכויות אדם במטה המשרד. 

התלמידים  מיהם  להבין  יש  בחינוך  הוגנות  להבטיח  כדי  ודיווח:  תכלול  נתונים,  איסוף   -
ומהי חוויית בית הספר שלהם. איסוף וניתוח של נתונים דמוגרפיים ונתונים תפיסתיים 
הניתנים בהסכמת הפרט יכול לאפשר להנהלת בתי ספר ולמערכת החינוך ככלל לטפל 
החלטות  ולקבל  ותלמידים  תלמידות  בפני  העומדים  במכשולים  יותר  מדויק  באופן 
להצלחה  מדדים  לפתח  החל  החינוך  משרד  מהרפורמה,  כחלק  עובדות.  על  בהתבסס 
ולרווחה אישית של תלמידות ותלמידים, לצד מדיניות לאיסוף, לניתוח ולפרסום פומבי 
של  החינוך  במשרד  בגזענות  למאבק  המזכירות  ריכזה  הזה  המהלך  את  נתונים.  של 

אונטריו.

רב־ תוכנית  בנה  הספר  בתי  מוועדי  אחד  כל  התוכנית,  פרסום  לאחר  התוכנית:  הישגי   -
שנתית ליישום, שכללה את החזון של ועד בית הספר ואת הצעדים למימושו. בכל שנה, 
יישום התוכנית. מכיוון  ועד בתי ספר הגיש למשרד החינוך דוח שנתי שסיכם את  כל 
ניתן בשלב זה לסכם את הישגי  שכל ועד בתי ספר פיתח מדדים ותוכניות משלו, לא 
כה,  )עד  שנתיים  דוחות  ספר  בית  ועד  כל  של  באתר  למצוא  ניתן  זאת  עם  הרפורמה. 
2019-2017( שמפורטים בהם צעדי ועד בתי הספר בכפוף להנחיות תוכנית  מן השנים 

הפעולה להוגנות בחינוך. 
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4 2 3  רפורמות ייעודיות לאוכלוסייה הילידית

הבנייה  מאדמותיה.  שיטתי  באופן  בקנדה  הילידית  האוכלוסייה  נושלה  בעבר 
לאוכלוסייה  ייעודיות  צרות  מחיה  טריטוריות  של  להיווצרות  גרמה  הקולוניאליסטית 
הילידית, אזורים מרוחקים מאזורים עירוניים המכונים "שמורות". טריטוריות אלו נתפסו 
בעבר כמובלעות שבהן תעבור האוכלוסייה הילידית ִּתְרּבּות באמצעות חקלאות ובאמצעות 
או לחלופין תמשיך   – או חינוך במטרה לשלבה בחברה הקנדית  נוצריות  נורמות  הקניית 
כל  כמעט  מחציתה,  ועד  ה-20  המאה  מתחילת  החברה.  מן  בנפרד  נוהגיה  פי  על  לחיות 
ומחסור  הילידית  האוכלוסייה  ריבוי  מכן,  לאחר  בשמורות.  גרה  הילידית  האוכלוסייה 
בהזדמנויות כלכליות גרמו לשיעורים גדלים והולכים של בני האוכלוסייה הילידית לעבור 
בשמורות  שהתגוררו  הילידית  מהקהילה  והתלמידים  התלמידות   1996 שנת  עד  לערים. 
כנסיות.  ידי  על  נוהלו  כלל  בדרך  אשר  מביתם,  הרחק  סגורות,  לימוד  למסגרות  נשלחו 
הפנימיות הללו שללו מהתלמידות והתלמידים את האפשרות לדבר בשפתם ולנהוג על פי 

מנהגיהם התרבותיים. 

בשנת 2008 הוקמה ועדת האמת והפיוס כדי לחקור, לאפיין ולתעד את חוסר הצדק שנעשה 
הציבור  בקרב  לנושא  המודעות  את  להעלות  במטרה  הילידית,  התלמידים  לאוכלוסיית 
הכללי ולהתחיל בהבראת העם. הוועדה האזינה ליותר מ-6,000 עדויות, רובן של תלמידות 
לאוכלוסייה  הספר  בבתי  קשות  חוויות  שעברו  הילידית  מהקהילה  לשעבר  ותלמידים 

הילידית, ובכלל זה ניצול מיני ופיזי.

דוח ועדת האמת והפיוס, 2015 )כלל־קנדי(  

תיאור הרפורמה: הדוח של ועדת האמת והפיוס, אשר התפרסם בשנת 2015, משקף חזון חדש 
של פיוס, המבוסס על מחויבות לכבוד הדדי ולהכרה בזולת. הדוח כולל 94 קריאות לפעולה, 
והן כוללות צעדים למניעת פערי מימון בין תלמידות ותלמידים הלומדים בשמורות לבין 
תלמידות ותלמידים מבני האוכלוסייה הילידית הלומדים בבתי ספר ציבוריים מן המניין; 
מלא  פעולה  בשיתוף  שיתבצעו  הילידית,  הקהילה  לחינוך  בנוגע  חקיקה  לשינויי  צעדים 
עם נציגי הקהילה הילידית; וצעדים לשינויים בתוכנית הלימודים שיבטיחו שחינוך לפיוס 
יוטמע בכלל המדינה. בדוח זה מתוארים בתי הספר לתלמידים הילידים אשר פעלו בתנאי 
של  ומעמיק  שנים  ארוך  שיטתי,  לביטול  דהיינו  תרבותי",  עם  ל"רצח  כאחראים  פנימייה 

השפות, הדתות, האמונות והנוהגים של האוכלוסייה הילידית. 

הישגי הרפורמה: הממשלה קיבלה את כל ההמלצות שהופיעו בדוח ועדת האמת והפיוס, 
ופרסמה התנצלויות רשמיות. כמו כן הוגדלו התקציבים שהוקצו לחינוך תלמידות ותלמידים 
ילידים. אולם על פי עדויות מומחים צעדי הממשלה שננקטו בעקבות הדוח אינם מספקים. 
גם כיום חינוך תלמידות ותלמידים מהאוכלוסייה הילידית בקנדה הוא אתגר, והתלמידים 
מבני  קטן  שיעור  הלאומי.  הממוצע  מן  במובהק  נמוכים  להישגים  מגיעים  הילידים 
האוכלוסייה הילידית לומד הוראה, שיעור ההעסקה של מורות ומורים מן מהאוכלוסייה 
הילידית קטן אף הוא ומידת המעורבות ההורית בקהילה זו נמוכה. נוסף על כך, אף על פי 
שמשרד החינוך הקצה מעל 14,000 דולר קנדי לכל תלמיד ילידי בשנה, עלתה מן השטח 
טענה שעל פיה רק 40% מסכום זה הגיע לתלמידות ולתלמידים ילידים הלומדים בשמורות, 
ואילו יתרת התקציב משמשת את ועדי בתי הספר כדי לממן את לימודיהם של תלמידות 

ותלמידים המתגוררים בשמורות אך לומדים בבתי ספר ציבוריים מן המניין. 
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משרד החינוך של אונטריו סבר כי לשם פיוס עם האוכלוסייה הילידית לא די בפרסום דוח 
ועדת האמת והפיוס, ופרסם דוח משלו בשם "המסע המשותף", שלפיו יש לפעול בבתי 
הספר של האוכלוסייה הילידית לאור 94 הקריאות לפעולה שהתפרסמו בדוח ועדת האמת 
הסקטור  העיריות,  הילידיות,  הקהילות  הפדרלית,  הממשלה  עם  בשותפות  זאת  והפיוס. 

הפרטי והתושבים. 

דוח המסע המשותף: מחויבותה של אונטריו לפיוס עם האוכלוסייה   
הילידית, 2016

האוכלוסייה  בין  פיוס  בוני  בצעדים  מתמקד  המשותף"  "המסע  דוח  הרפורמה:  תיאור 
הילידית לאוכלוסייה שאינה ילידית באונטריו ומתרכז בצעדים חינוכיים. הדוח מתאר כיצד 
האוכלוסייה הילידית עזרה למתיישבים לשרוד בקנדה לפני הפיכתה למדינה וכיצד מערכת 
היחסים ביניהם, שהחלה בהבטחה גדולה לשותפות, הפכה במהרה למערכת יחסים שהסבה 
בתרבות  לפגיעה  ניסיונות  חוותה  הילידית  האוכלוסייה  הילידית.  לאוכלוסייה  רב  סבל 
ובמסורת שלה, שנמשכו על פני דורות. צעדים אלה התרחשו ביתר שאת בבתי ספר אשר 
פעלו בתנאי פנימייה ונועדו, בין היתר, להחליש את הקשר בין הילד למשפחתו ולתרבותו. 

על פי הדוח, על העבודה המשותפת עם בני קהילת הילידים להתמקד בהבנת המורשת של 
הפנימיות שנועדו לאוכלוסייה הילידית )residential schools(; בהסרת מכשולים חברתיים 
ואפליה;  קולוניאליזם  שנות  מאות  לאחר  הילידית  הקהילה  בני  בפני  העומדים  וכלכליים 
הילידית לשמר את תרבותה בבתי  בביצוע התאמות בחוקים במטרה לסייע לאוכלוסייה 
הספר; בשימור התרבויות הילידיות ובשימוש בשפות הילידיות בבתי הספר; ובבניית אמון 

ויחסים טובים בין האוכלוסייה הילידית לכלל האוכלוסייה. 

תלמידות  בין  ההישגים  פערי  לסגירת  הילידית  מהקהילה  שותפים  עם  פועלת  אונטריו 
ותלמידים ילידים לשאר התלמידות והתלמידים בפרובינציה, על ידי תוכניות תגבור. 

קברים,  חלקות  לאיתור  מבצע  נערך  הפנימיות;  לשורדי  מונומנט  הוקם  הישגי הרפורמה: 
חפצים ומסמכים היסטוריים בשטחי הפנימיות לשעבר כדי להתחקות אחר קורות ילדים 
ובני  בנות  את  לעודד  כדי  צעדים  ננקטו  הפנימיות;  התנהלות  על  עוד  וללמוד  נעדרים 
האוכלוסייה הילידית לשנות את שמם לשמות הילידיים שלהם, שאותם הוכרחו לשנות בעבר; 
שוקם המבנה של אחת הפנימיות הראשונות שפעלו באונטריו, פנימיית מוסד מוהוק, כדי 
לשמש מרכז זיכרון ומורשת; נוסחה אסטרטגיה למניעת גזענות כלפי האוכלוסייה הילידית 
אצל צעירים והופץ בכלי התקשורת קמפיין ליצירת מודעּות בנושא גזענות. הישגים אלו, 
אף על פי שאין להם נגיעה ישירה לצמצום פערים בהישגים חינוכיים, מאותתים לתלמידות 
ולבני משפחותיהם שמשרד החינוך מעוניין בקידומם.  ותלמידים מהאוכלוסייה הילידית 
כלים אלו לבניית אמון אמורים להניע תלמידות ותלמידים מהאוכלוסייה הילידית לשתף 

פעולה עם מטרות בית הספר ולקדם את עצמם מבחינה לימודית.

צעדי המשך: במקביל ליישום הרפורמה החלו כמה יוזמות לפיוס עם האוכלוסייה הילידית, 
תוכניות  כן  כמו  הילידיות.  התרבויות  אודות  על  חינוכיים  לצוותים  הכשרה  תוכניות  כגון 

הכשרה לפרחי הוראה מחויבות לכלול קורסים הנוגעים לאוכלוסייה הילידית. 
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3 3  סיכום: רפורמות לצמצום פערים באונטריו

כולן  נובעות  קנדה,  בכלל  הנעשה  את  המשקפות  באונטריו,  פערים  לצמצום  התוכניות 
מהרצון לייצר בקנדה חברה רב־תרבותית מצד אחד, ומהרצון לשמר את ההובלה החינוכית 
שתי  בין  מקשרות  אף  באונטריו  הרשויות  שני.  מצד  בין־לאומי  מידה  בקנה  המדינה  של 
הנובעת  עצמה,  בפני  מטרה  גם  הוא  ספרי  בית  אקלים  ששיפור  קובעות  כשהן  המטרות 
לשיפור  אמצעי  וגם  ומכילה,  בטוחה  בסביבה  לשהות  ותלמידים  תלמידות  של  מזכותם 
על  להצביע  אפשר  חברתית  מבחינה  תת־משיגים.  ותלמידים  תלמידות  של  הישגים 
שלוש אוכלוסיות מרכזיות של תלמידים שמשרד החינוך מחפש להם פתרונות ייחודיים: 
והתלמידות  הגירה  של  מרקע  והתלמידים  התלמידות  הילידים,  והתלמידים  התלמידות 
והתלמידים מקבוצות המיעוטים )כמובן, יש חפיפה חלקית בין אוכלוסיות אלו(. מבחינה 
פדגוגית המדינה משקיעה בתלמידות ותלמידים עם לקויות למידה ובחינוך המיוחד. זאת 

לצד השקעה באוכלוסיית המצטיינים.

החינוך  ומערכת  המדינה  נדרשות  הילידית  מהאוכלוסייה  והתלמידים  התלמידות  לגבי 
ופגע  דורות  שנמשך  והניצול  האפליה  מעגל  את  לשבור  ראשית   – משולש  למאמץ  שלה 
את  לקדם  ושלישית  המערכת;  לבין  זו  אוכלוסייה  בין  אמון  ליצור  שנית  זו;  באוכלוסייה 
בוצע   הראשון  השלב  ילידים.  שאינם  מקביליהם  לרמת  הילידים  והתלמידים  התלמידות 
בסגירת הפנימיות לאוכלוסייה הילידית. השלב השני מתבצע במהלכים סמליים שעושה 
השלישית  השלב  הילידית.  מהאוכלוסייה  מחילה  ובקשת  אחריות  קבלת   – המדינה 
מתבצע  בהקצאת משאבים ייחודיים, בהכשרת צוותים חינוכיים בכלל וצוותי חינוך מקרב 
ואת  הלומדים  את  המערבת  אישית  הוראה  תוכנית  וביצירת  בפרט  הילידית  האוכלוסייה 

הוריהם.

כחלק  זאת  הגירה.  של  מרקע  ותלמידים  תלמידות  בקידום  גם  מושקעים  רבים  משאבים 
מתפיסת ההכלה של אונטריו ושל קנדה כולה. עם זאת הפרובינציה אינה מסמנת אוכלוסייה 
זו של תלמידים באופן ייחודי, אלא מתייחסת אליה או כאל תלמידות ותלמידים בבתי ספר 
הסיוע  שונה.  תרבות  או  עור  צבע  רקע  על  מאפליה  הסובלים  כאלו  כאל  או  תת־משיגים 
מגיע לבית הספר כולו, ומשמש גם תלמידות ותלמידים אחרים. במקביל, תוכניות החינוך 
התלמידות  לכלל  ביחס  מתמקדים  הספר  בבתי  ההכלה  על  והפיקוח  הכלה  המדגישות 
לייצר  ההנחיה  היא  לכך  טובה  דוגמה  הגירה.  של  מרקע  כאלו  גם  שבהם  והתלמידים, 
שקיפות בתנאי הקבלה לבתי הספר דוברי הצרפתית, שהם אבן שואבת לתלמידים שהם או 

https://doi.org/10.1080/13632434.2019.1709165
https://doi.org/10.1080/13632434.2019.1709165
https://files.ontario.ca/trc_report_web_mar17_en_1.pdf
https://files.ontario.ca/trc_report_web_mar17_en_1.pdf
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משפחותיהם הגיעו לאונטריו ממדינות מתפתחות שהיו בעברן בשלטון צרפת או בלגיה. 
בזכות השקיפות של תנאי הקבלה יכולים כל התלמידות והתלמידים, ובהם גם אלו שיש 

להם רקע של הגירה, להצטרף על בסיס הישגיהם.

לבסוף יש לציין שלצד הדגש על הכלה ועל אקלים חיובי בבתי הספר, הדגש על הישגים 
אוריינות  שפתית,  אוריינות   – פיז"ה  במחקר  הנמדדים  הדעת  מתחומי  מושפע  באונטריו 
הם  אלו  דעת  בתחומי  ותלמידים  תלמידות  הישגי  מדעים.  גם  פחותה  ובמידה  מתמטית 
המטרות של רפורמות חינוכיות לצמצום פערים והם גם המשמשים אמת מידה להצלחת 

הרפורמות.
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חלק ג: השוואה בין הרפורמות בשלוש המדינות

במערכות  לימודיים  בהישגים  פערים  צמצום  שעניינן  בחינוך  רפורמות  נבחנות  זה  בדוח 
חינוך בסלובניה, באירלנד ובאונטריו, קנדה. מתוך התבוננות בכלל הרפורמות שנסקרו – 
המתפרשות על פני יותר משני עשורים – עולות הגדרות שונות של מערכות חינוך לאתגרים 

הכלליים שמהם נובעים פערי ההישגים.

ראשית, מצאנו רפורמות שעניינן חברתי. רפורמות אלו מבקשות לצמצם פערים חברתיים־
ותלמידים  תלמידות  של  הישגים  בין  פערים  לצמצם  כך  ובתוך  באוכלוסייה,  כלכליים 
איתנה.  לאומית  חברה  ליצור  כדי  זאת  התלמידים.  כלל  להישגי  מוחלשות  מאוכלוסיות 
בממשלה  נתפסת  החינוך  מערכת  בסלובניה,  הרומה  בני  של  זה  כמו  מסוימים,  במקרים 
במקרים  האפשר.  ככל  אותו  להטמיע  במטרה  לחברה,  מודר  מיעוט  של  הכניסה  כדלת 
אחרים, כמו של האוכלוסייה הילידית בקנדה, מערכת החינוך אמורה לייצר חוויה מתקנת 
לאוכלוסייה שסבלה מהדרה ארוכת שנים, ובה בעת לשמור על בידול מכבד בין התרבות 
תת־משיגים  ספר  בתי  של  במקרה  האומה.  אבות  ותרבות  האירופית  התרבות  הילידית, 
תלמידות  של  חברתית  לניעות  לסייע  עשויה  החינוך  שמערכת  היא  התפיסה  באירלנד, 

ותלמידים מרקע חברתי־כלכלי נמוך.

שנית, מצאנו רפורמות שעניינן פדגוגי. רפורמות אלו מבקשות לשפר את הישגיהם של כלל 
התלמידות והתלמידים במדינה, ובכללם גם את אלו שהישגיהם נמוכים. רפורמות מסוג זה 
מפנות את המבט, בין השאר, לדירוגי מדינות במחקר פיז"ה. יתרה מזאת, ההצדקה שלהן 
העושר  גידול  אותו:  שמפעיל   OECD-וה פיז"ה  מחקר  שמקדמים  המטרות  על  נשענת 
הלאומי וקידום המימוש העצמי של כל אזרח ואזרחית בוגרים באמצעות מערכת החינוך 
במדינתם. רפורמות מסוג זה מתמקדות באוריינות שפתית ואוריינות מתמטית, כפי שראינו 
לתחומי  בהתאם  באירלנד,  שקורה  כפי   ,STEM לימודי  מקדמות  וכן  ובקנדה,  באירלנד 

מחקר פיז"ה.

אפיון הבעיות שהרפורמות אמורות להתמודד עימן משפיע כמובן על הגישות של אותן 
תלמידים  באוכלוסיית  התמקדות  מרכזיות:  התמודדות  דרכי  שלוש  מצאנו  רפורמות. 
מוחלשת מפלח אוכלוסייה מסוים; התמקדות בבתי ספר שבהם אוכלוסייה מוחלשת )בתי 
ספר תת־משיגים( במטרה לשפר את הישגי כלל התלמידות והתלמידים בהם; והתמקדות 

בשיפור תנאי החיים של קהילות מסוימות, שבאה לידי ביטוי גם בפן הפדגוגי.

חברתית  בעיה  לפתור  מבקשת  זו  גישה  מוחלשת:   תלמידים  באוכלוסיית  התמקדות 
המשפיעה על תחום החינוך. דוגמה לכך הם תלמידות ותלמידים עם לקות למידה הנובעת 
של  מרקע  או  נמוך  חברתי־כלכלי  ממעמד  תלמידים  היא  נוספת  דוגמה  חייהם.  מרקע 
הגירה. הסיוע להם מופעל בתחומי המסגרת החינוכית וכולל רק, או בעיקר, את ההיבטים 
החינוכיים של הקושי, במטרה להעניק פתרון נקודתי. עם זאת כלל אוכלוסיית התלמידים 

מרקע מוחלש או עם לקות זכאים לסיוע ולקידום, ללא קשר למסגרת הלימוד שלהם.

משאבים  מופנים  שבה  הראשונה,  לגישה  בניגוד  תת־משיגים:  ספר  בבתי  התמקדות 
דוגלת בהפניית המשאבים לבתי ספר מוחלשים.  לאוכלוסיות מוחלשות, הגישה השנייה 
לשתי הגישות משותפת התפיסה שיש להתמקד בקשיים החינוכיים בלבד ולא לנסות לפתור 
קשיים קודמים הנוגעים לרקע החברתי, הכלכלי והתרבותי של התלמידות והתלמידים. על 
משתייכים  מוחלשות  מאוכלוסיות  והתלמידים  התלמידות  רוב  שכן  דומה,  התוצאה  פניו 
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לבתי ספר תת־הישגיים ממילא. אך עם זאת יש לזכור שבבית ספר יכולים להיות תלמידות 
ותלמידים מכמה אוכלוסיות מוחלשות. לגישה זו מספר יתרונות ברורים כגון הצבת יעדים 
הניתנים להשגה ומדידה, איגום משאבים ופתרון של יותר מבעיה אחת בו בזמן. האתגר הוא 
להתמודד עם הצרכים הייחודיים של כל אחת מהאוכלוסיות המוחלשות של התלמידות 

והתלמידים )ושל הצוותים החינוכיים( אף על פי שאמצעי הסעד זהים. 

דרך פעולה שלישית היא סיוע לקהילה מסוימת, ובתוכה גם לתלמידות ולתלמידים הנמנים 
על  אפילו  בולטת  אחת  אוכלוסייה  של  כשהמוחלשות  מתאימה  כזו  גישה  הקהילה.  עם 
רקע של מוחלשות אחרת )לדוגמה, בני הרומה בסלובניה והאוכלוסייה הילידית בקנדה(. 
טעם אחר לגישה כזו, שהמשאבים המוקצים לה חורגים חריגה רבה מהמשאבים במערכת 
החינוך, הוא האפשרות לתת לקשיים מענה פרטני במקרים שבהם הקבוצה הזוכה לסיוע 

היא קטנה יחסית ואפשר להגיע לכל חבריה וחברותיה.

לבד מההגדרות השונות לאתגרים שרפורמות אמורות להתמודד עימן ומהגישות השונות 
של אותן רפורמות להתמודדות עם האתגרים, קיים מגוון רחב של כלים לצמצום פערים 

בחינוך שהרפורמות השונות מיישמות, והם מרוכזים בלוח שלהלן.



לוח מסכם  |  צמצום	פערים	בחינוך	על	רקע	חברתי־כלכלי	בשלוש	הרשויות	שנסקרו
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החלוקה נקבעה על פי קטגוריות שהמדינות עצמן קבעו. לכן, למשל, התייחסנו לחקיקת 
חוקים בנפרד, אף על פי שברור שיש לחוקים השפעה על התנהלות מערכת החינוך, אשר 
לה בתורה יש השפעה על הנעשה בבית ספר יחיד וכן הלאה, עד לרמת המורה. מחלוקה זו 

עולות כמה נקודות ראויות לציון:

ראשית, לתוכניות רבות פן מובנה של פיתוח מקצועי לצוותים חינוכיים – זאת עקב ההנחה 
שצוותים חינוכיים הם סוכני שינוי מרכזיים בשדה. גישה כזו נובעת מהבנה שפערים בהישגים 
של תלמידות ותלמידים נגרמים, בחלקם לפחות, מצורות לא מיטביות של פדגוגיה, וששינוי 

פדגוגי בכיתה מתחיל בשינוי תפיסתי של צוותים חינוכיים ובמתן כלים חדשים.

כפי שכבר הוזכר, רבות מהתוכניות במדינות שנבחנו מופעלות רק בבתי ספר תת־ שנית, 
משיגים. הן לא מציעות סיוע לתלמידות ותלמידים יחידים הלומדים בבתי ספר מן המניין. 
תלמידות  מחמיצה  שהיא  להזכיר  יש  אך  משאבים,  איגום  של  יתרון  כאמור  זו  לשיטה 
ותלמידים מוחלשים בבתי ספר שאינם תת־משיגים. יתרה מזאת, כיוון שבתי הספר התת־
משיגים מקבלים משאבים מיוחדים, עשויה להיות להם מוטיבציה לשמור על מידה של 
נחשלות כדי לשמור על אותם משאבים. על כן יש לבנות את שיטת התקצוב כך שתתגמל 

את בתי הספר התת־משיגים על שיפור בהישגיהם.

שלישית, אף על פי שבמקרים רבים יעדי הרפורמות לצמצום פערים מתמקדים בהישגים 
הלימודיים של תלמידות ותלמידים מוחלשים, תוכניות רבות עוסקות בקשרים החברתיים 
תלמידות  של  שהקשיים  ההבנה  בשל  זאת   – הספר  בית  קהילת  כלל  של  והתרבותיים 
כן לרפורמות האלה  כמו  ונגמרים בבית הספר עצמו.  ותלמידים מוחלשים לא מתחילים 
הספר  בית  בשיפור  אליה  משתייך  הספר  שבית  הקהילה  ואת  ההורים  את  לשתף  כוונה 
ובשיפור ההישגים של כל תלמיד ותלמידה. אולם חשוב לזכור שהישגים אקלימיים, הבאים 
לידי ביטוי בתחושת מוגנות והשתייכות גבוהות יותר ובפיתוח מיומנויות רכות, אינם באים 

לידי ביטוי בהכרח במדידת הישגים במבחנים לאומיים ובין־לאומיים.

לתלמידות  ביותר  הקריטיות  הן  החינוך  במערכת  הראשונות  שהשנים  הגם  רביעית, 
רבות  תוכניות  לצמצום,  ביותר  הקשים  הם  אלו  בשנים  הנוצרים  ושהפערים  ולתלמידים, 
הטרום־יסודי  החינוך  לשלב  התוכניות  כן,  על  יתר  העל־יסודי.  החינוך  בשלב  מתמקדות 
והיסודי הנסקרות בדוח זה נועדות לאוכלוסיות שבהן פערי ההישגים הם הגבוהים ביותר, 
של  ההצלחה  אף  על  לכן,  הישג.  נחשבת  בחינוך  שלהן  ההשתתפות  שעצם  אוכלוסיות 
סלובניה, אירלנד ואונטריו בקידום תלמידות ותלמידים מוחלשים, ייתכן שדגש רב יותר על 

שלבי חינוך מוקדמים היה עשוי להועיל אף יותר.

של  ההצלחה  שאלת   – בהן  עוסק  שהדוח  הכלליות  לשאלות  להתייחס  יש  סיום,  לפני 
הרפורמות שנסקרו, שאלת המוטיבציות לרפורמות של צמצום פערים ומקומו של מחקר 
פיז"ה ביניהן ושאלת המתאם בין רפורמות הנחשבות מוצלחות לבין הדירוג של המדינה 

במחקר פיז"ה.

באשר להשפעה של הרפורמות על הישגים, נראה שבאופן כללי אפשר להצביע על מידה 
של הצלחה בכל אחת מהרפורמות והתוכניות שתוארו. לאורך זמן, הישגים של אוכלוסיות 
מוחלשות שהושקעו בהן משאבים נוטים להשתפר. הדבר יכול לנבוע מעצם הכללתן של 
אוכלוסיות תלמידים אלו בלמידה – אוכלוסיות שבעבר ויתרו עליהן. הסבר נוסף הוא הסרת 
חסמים ללמידה. הסבר שלישי הוא יצירת נתיבים להתקדמות, כאלו המערבים את רצונם 
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של תלמידות ותלמידים להצליח ואת רצונם של צוותים חינוכיים לקדמם באמצעות שיטות 
הוראה יעילות.

לדעת  קשה  מצטלבות  או  חופפות  מדינה  בכל  שהרפורמות  שמאחר  לציין  יש  אולם 
כשיפור  הצלחה  שהגדרת  לזכור  חשוב  מזאת,  יתרה  המקווה.  להישג  הביאה  פעולה  איזו 
ההישגים של אוכלוסיות מוחלשות בתחומי דעת ספציפיים אינה דרך יעילה לבחון את כלל 
ההשפעות של רפורמות לצמצום פערים. כדי לעשות זאת יש לבחון גם הצלחה בתחומי 
הרשמה  כגון  טווח,  ארוכות  השפעות  וגם  רכות  מיומנויות  על  השפעה  גם  אחרים,  דעת 

ללימודים באקדמיה. 

שאלה נוספת שעולה כאשר מנתחים את הישגי הרפורמות היא באיזו מידה ניתן להצביע 
על מתאם בין ההישגים במחקר פיז"ה לבין התוויית המדיניות לצמצום פערים? בהקשר 
אותו, ממליצים  וה-OECD, שמפעיל  פיז"ה  מחקר  ובראשם  להזכיר שארגונים,  יש  לכך 
למדינות על הצעדים שיש לנקוט כדי לקדם ניעות של תלמידים )מה ששקול לפי פיז"ה 
לצמצום פערים בהישגי תלמידים המוסברים על ידי רקע חברתי־כלכלי(. כמו כן למחקר 
פיז"ה נראות גבוהה בקרב מתווי מדיניות ובתקשורת במדינות רבות, ואלו תולים רפורמות 
קיימות, או מבקשים להניע רפורמות עתידיות, בשם הצורך לשפר הישגים בפיז"ה, ובכלל 
במחקר  שדירוגן  אלו  הן  שבחנו  המדינות  שלישית,  מוחלשים.  תלמידים  של  הישגים  זה 

פיז"ה גבוה והן מעוניינות לשמר דירוג זה.

עם זאת, כאשר משווים את המידה שבה הרפורמות מתייחסות למחקר פיז"ה ברטוריקה 
שלהן למידה שבה מחקר פיז"ה משפיע על התוכן שלהן, נראה שהרמה ההצהרתית גוברת. 
זאת בין השאר מתוך ההבנה שרפורמות חינוכיות אפקטיביות צריכות להתחיל בגיל צעיר 
בהרבה מהגיל שבו נערך מחקר פיז"ה. טעם נוסף לכך הוא שצרכים מיידיים של אוכלוסיות 
לנראות  לעיתים  זוכים   – אפקטיבית  בלמידה  והשתתפות  נשירה  מניעת  כגון   – מוחלשות 
שסדר  הוא  לכך  שלישי  טעם  הציבור.  ומצד  מדיניות  התוויית  צוותי  מצד  יותר  גבוהה 
או  בקנדה  רב־תרבותית  חברה  יצירת  כגון  רבים,  אינטרסים  כולל  במדינות  הציבורי  היום 
אקולטורציה בסלובניה. במקרים אלו דירוג המדינה במחקר פיז"ה מקבל מעמד משני בלבד.

המדיניות  בין  מתאם  על  להצביע  ניתן  מידה  באיזו  היא  הקשר  באותו  שלישית  שאלה 
לצמצום פערים לבין שינוי בהישגי תלמידים במחקר פיז"ה? צריכה האמת להיאמר, קיים 
נקבעות  אינן  רפורמות  רוב,  פי  על  כאמור,  כזה.  מתאם  על  ודאי  באופן  להצביע  רב  קושי 
במטרה מוצהרת לשפר הישגים במחקר פיז"ה, או לשמור על דירוג גבוה בחקר פיז"ה, אלא 
 OECD-במטרה לשפר את הישגיהם של התלמידים במבחנים לאומיים. גם מבחינת ארגון ה
עצמו, המפעיל את מחקר פיז"ה, מחקר זה הוא כלי ולא יעד בפני עצמו. כמו כן יש למחקר 
פיז"ה כלים עקיפים בלבד לבחון רפורמות חינוכיות – למשל לבחון הבדלים לאורך שנים 
הוראה מתקנת.  או  ושל מורים בדבר תמיכות כספיות  ותלמידים  בתשובות של תלמידות 
העובדה שהשאלונים מועברים פעם בשלוש שנים מקשה אף היא על הסקה לגבי תהליכים 
שהתרחשו בתווכי זמן קצרים יותר. ולבסוף, כיוון שפערים בהישגים נובעים כאמור מטעמים 

רבים, בחינה של רפורמות בהקשר חברתי־כלכלי נותנת תמונה חלקית בלבד.

חינוך  עוצמה שביכולתו לשכנע מערכות  רב  כלי  הוא  פיז"ה  פי שמחקר  על  אף  לסיכום, 
סביב לעולם להצטרף ל"מרוץ" אחר דירוג גבוה ובתוך כך לשפר את שיטות ההוראה, לקדם 
מצטיינים מצד אחד ולצמצם פערים מצד שני, היחס בינו ובין רפורמות לצמצום פערים נותר 
יחס של הצבעה על כיוון רצוי ולא קשר הדוק. ואולי זה גם מקומו הראוי של מחקר פיז"ה. 
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חוות דעת מקצועיות 

ומומחיות  למומחים  וכן  וחוקרות  לחוקרים  היוזמה  פונה  הדוח  טיוטת  כתיבת  סיום  עם 
בתחום כדי לקבל חוות דעת על הדוח – על הסוגיות שהוא מציף, על הסתייגויות שיכולות 
והקוראות  הקוראים  שמות  הישראלי.  למקרה  שלו  הרלוונטיות  ועל  מקריאתו  לעלות 
מופיעים בתחילת הדוח. להלן יופיעו ההערות וההארות הרוחביות על הדוח ועל המגמות 

שהוא מעלה לפי נושאים.

א  דגשים והמלצות

אחריות מערכת החינוך על ניעות חברתית: יש לשים לב לכך שאם קיים קשר חזק בין המעמד 
החברתי־כלכלי של התלמידות והתלמידים לבין הישגיהם, הדבר מצביע על ניעות נמוכה 
במערכת החינוך, ולמעשה מעיד כי מערכת החינוך לא תורמת די הצורך כדי להקטין את 
עוצמת הקשר. בישראל למשל עלייה באינדקס החברתי־כלכלי במנה אחת מתואמות עם 

עלייה שיפור בהישגים בכ-45 נקודות במבחן, מה שמעיד על עוצמת הקשר.

ניסוח מטרות ומדדי הצלחה מדויקים לרפורמה: כדי שנוכל להפיק לקחים ולהסיק מסקנות 
מרפורמות המונהגות בעולם ראוי לקבל עוד מידע על הרקע של כל אחת מן המדינות וכן 
ראוי לברר בירור מעמיק יותר של דרכי המדידה של מטרות כל אחת מן הרפורמות ושל 
הצעדים המדיניים שננקטו. חלק מהמטרות המוצגות בדוח הן נשגבות וראויות מאוד, אך 

לא ברור כיצד נמדדו.

ב  כיוונים להרחבות ולהמשך מחקר

הרחבת המחקר באשר לתוצאותיה של כל רפורמה: הסיכום המשווה בין המדינות טוב וענייני, 
ועם זאת בחלק מן המקרים לא ברור לגמרי באיזו מידה אפשר לאמץ צעד או רפורמה זו 
או אחרת, שכן אין די פרטים על המהלכים ועל היקפם. בעיקר חסר מידע נוסף על מדדי 
המורים(  התנהלות  ועל  הספר  בית  על  מדיניות,  על  )השפעה  המערכת  ברמת  ההצלחה 

וברמת קהל היעד )התלמידים( ועל תוצאות המהלכים.

של  הכללית  בשאלה  מקומות  בכמה  נוגע  הדוח  ומהימנותו:  פיזה  מחקר  השפעות  בחינת 
מהותית  בסוגיה  מדובר  כך.  על  מרחיב  אינו  הוא  אך  והשפעותיו,  פיז"ה  מחקר  מהימנות 
פיז"ה  לממצאי  ההתייחסות  מסגרת  את  משנה  היא  שכן  אותה,  ולחקור  להמשיך  שראוי 

ולקשר בינם לבין רפורמות חינוכיות.

ג  סוגיות בהטמעת צעדים ורפורמות במערכת החינוך בישראל

את  להרחיב  כוונה  מתוך  זאת  הישראלי.  במקרה  עוסקים  מת"ת  דוחות  אין  מכוון  באופן 
זווית הראייה, לסקור את הדיווחים על הנעשה בעולם בספרות המחקר, ומתוך כך לרכז 
תובנות, מחשבות ומידע רלוונטי לעולם החינוך בישראל. ההערות והתובנות שיובאו בחלק 

זה עוסקות במידת הרלוונטיות של הדוח למקרה הישראלי.

אפשרות יישום רפורמות ממדינות אחרות בישראל: חלק מהיוזמות המוצגות בדוח יכולות 
להיות ישימות בישראל. עם זאת, ראשית כול חשוב לברר מה באמת אנחנו רוצים לשפר 
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ומדוע זה חשוב לנו, והכול על סמך נתונים. רק לאחר שהחלטנו מה חשוב ובוער לנו לשנות, 
אפשר להסתייע ביוזמות כאלו או אחרות, אך בשום אופן לא ההפך. כלומר לא כל מה שעבד 

במדינות אחרות יעבוד אצלנו או יהיה נחוץ לנו.

נוסף על כך ברגע שיוחלט לאמץ יוזמה נתונה בגדול )ולא להעתיק את היוזמה כפי שהיא( 
יש לחקור אותה לעומק ולהתייחס בכובד ראש לנתוניה המספריים. בסקירה היו חסרים 
נתונים כמותיים שיכולים להצביע על ההשפעה של כל יוזמה. נתונים אלו יכולים לעזור 

בהסקה בדבר תרומתה של כל אחת מהיוזמות.

כמה  עד  ולהבין  להעמיק  צורך  יש  מוחלשות:  מיעוט  לקבוצות  שנועדו  מתוכניות  למידה 
אפשר ללמוד מהתוכניות שנועדו לבני הרומה או לתלמידות ותלמידים מרקע של הגירה 
לאוכלוסיות המקבילות בישראל )מיעוט אתני ועולים(. יש לבחון את אפשרויות השילוב 
ועד  – עד כמה יש רצון )משני הצדדים( לתהליכי שילוב  המוצעות בדוח ברמה המדינית 
עולות בקנה אחד עם התפיסות הפגדגוגיות של החברה  כמה המטרות שהוצגו בתוכנית 

המיינסטרימית ושל חברת המיעוט.

שילוב אוכלוסיית היעד בפיתוח רפורמות פדגוגיות: הדוח מציין בכמה מקומות את החשיבות 
של שילוב אוכלוסיית היעד בפיתוח הרפורמה. הדבר נכון במיוחד כשמדובר באוכלוסייה 
מוחלשת. בישראל, כדי לשבור את מעגל ההדרה ולהגיע למעגל ההכרה, חשוב שהתוכניות 
כלל האוכלוסייה.  בהן את  וגם לשתף  אותן  יש לחשוף   – יצאו מהמעגל המצומצם  האלו 
כלומר לא ניתן לשבור את מעגל ההדרה ללא שילוב כלל מעגלי האוכלוסייה בתהליך וללא 

הגברת המודעות הכוללת לעניין. 

לא ניתן לטפל בענייני חינוך והישגים כל זמן שקיימות בעיות נוספות, כגון בעיות השתייכות 
ולא  לאיבוד  ללכת  קל  ולכן  יחד,  וחברה  חינוך  גורמי  לשלב  חייב  הטיפול  ועוני.  לחברה 
להתמקד, כלומר לקבוע מטרות רחבות מדי. לפיכך צריך להתחיל לטפל בעניינים חברתיים 

ורק לאחר שלב מסוים להתמקד בחינוך ובהישגים.
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