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אקונומי -מיצב סוציו  
 

  הגדרה עדכנית 

ההון המשפחתי"משתני המאפיין את -מושג רב" 

 משאבים כספיים ומשאבי רכוש -הון פיננסי 

 משאבי השכלה ותרבות –הון אנושי 

 במעמד , קשרים חברתיים התלויים בהשכלה –הון חברתי

 חברתי ובקריירה

 

Berliner, 2005; Chiu & McBride-Chang, 2006 
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אקונומי-מיצב סוציו  

ללשון  , ילדי המיצב הנמוך חשופים לכמויות פחותות של שפה, למן שנות הינקות•

 הוראות מכוונת ולא לשפה מרחיבה ומעשירה

מעורבים פחות כבני שיח ועוסקים  , הם אינם מקבלים תיווך לשוני ותקשורתי הולם•

 פחות בקריאת ספרים אינטראקטיבית ובכתיבה משותפת 

 לילדים ממיצב נמוך מיומנויות שפה דלות בהשוואה לבני גילם מרקע מבוסס•

הבדלים משמעותיים בין תלמידי בית ספר ממיצב נמוך לחבריהם ממיצב גבוה  •

תחביר והגזירה  -המורפו, המורפולוגיה של הנטייה, המילון, בתחומי השיח

 הלקסיקאלית

,  יכולות קשב, מטאזיכרון, השפעות שליליות על התפתחות קוגניטיבית•

executive control   

 השלכות ברורות למערכת החינוך•

,  כתיבת מילים וזיהוי מילים, שיום אותיות, ערנות פונולוגית, הכרת מושגי דפוס•

יכולות איות וכתיבה הנם חלשים יותר  , ואחריהם דיוק בקריאה והבנת הנקרא

 בקרב ילדים ממיצב נמוך

 קשיים ברכישת מילים חדשות וביכולת להפיק מידע מילוני•
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Schiff & Ravid, 2012 

Accuracy on plural adjective agreement  

4 

Low SES High SES 
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Schiff & Ravid, 2012 

 RTs on plural NP formation 

5 

Low SES High SES 
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 מטרת הניתוח

ללמוד על תפיסות ודימויים של הצלחה ושל כישלון כפי •

שהם עולים מן הטקסטים העיוניים והסיפוריים בשני  

 המיצבים 
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 שיח עיוני

 בסוגיות ובתהליכים מופשטים, עוסק ברעיונות•

-הטקסט הוא מושג מופשט או סוגיה חברתית" גיבור"•

 ערכית

 עניינו בבניית מסכת ברורה וסדורה של דיון בסוגיה  •

 טקסט סטאטי המושתת על הירארכיה לוגית  •

 הצגת הסוגיה ומערכת המידע והטיעונים סביבה  •

 "נוע והרחב"יחידות של •

 אלבוראציה, הדגמה, רעיון חדש והרחבתו על ידי פירוט•
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 'שיח עיוני בכיתה ז

ערכיות דורשת  -הכתיבה העיונית בסוגיות חברתיות•

 פריסה של מסכת מידע וטיעונים

 'מטלה קשה ומאתגרת בכיתה ז•

"  נוע"גדול של מהלכי -הכותבים בפרוייקט ייצרו מספר לא•

 (רעיונות חדשים)

 עד שלושה בטקסטים האינפורמטיביים ביותר  •

 "נוע"ולא הרחיבו כל •
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 ההוראה

ולכל  , הצלחה וכישלון הם נושאים המעסיקים בני נוער ומבוגרים"•
חשבו על נושא  . אחד דעות שונות והבנות שונות בנושאים אלה

וכיתבו חיבור  , על הסיבות להם ועל תוצאותיהם, ההצלחה והכישלון
 ."אלא דונו בנושא, אל תכתבו סיפור. שיציג את מחשבותיכם בנושא
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 ג"מיצב ב, טקסטים עיוניים

 לדעתי אדם לא יכול להישפט על ידי כישלונותיו

 והצלחותיו כי לפעמים למרות שמשקיעים

 חשוב גם לזכור. לא תמיד מצליחים

 שמכל כישלון אנחנו לומדים איזה טעויות

 אז זה, לא לעשות בפעם הבאה

 .גם סוג של הצלחה

 

 ,דעתי הצלחה וכישלון זה הסוף של כל האינטרסים של האנשיםלפי 

 לכל האנשים יש רצון להצליח ולפעמים כדי להגיע לזה צריך

 ,הצלחה בלימודים: יש המון סוגים של הצלחה למשל. לעבוד קשה

 הקושי בלהצליח נובע מהחברה... הצלחה בעבודה וכו, הצלחה בחברה

 לפי דעתי הצלחה. שלך או מהסביבה שלך או מהרצונות שלך

 זה דבר מאוד משמח מאוד אבל כדי להגיע אליה צריך להתמודד

 על הקשיים החברתיים או האינטרסים האישיים ובסוף להגיע להחלטה

 .נכונה שתביא אותך להצלחה
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 ג"מיצב ב, טקסטים עיוניים

 הצלחה זה דבר שמאוד משמח ומאוד עוזר

 לאנשים להרגיש טוב וזה חשוב להצליח אבל

 גם להכשל כדי ללמוד מהטעויות כדי שנוכל

 .יותר להצליח ולהתקדם בחיים

 

 -בשביל שלא יהיה . כישלון שלא מצליחים בלימודים וכאלה

 כישלון צריכים להשקיע בלימודים ואם לא מגיעים לבית הספר

 .צריך להשלים את החומר

 -הצלחה כדי להגיע להצלחה צריך לחזור על החומר בבית 

 וככה הציונים. וללמוד למבחנים ולעשות עבודות מבית הספר

 .יהיו טובים
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 מיצב נמוך, טקסטים עיוניים

 כשקבוצת כדורגל מתכוננת למשחק היא

 מצליחה וכש והקבוצה השניה מפסידה

 היא לא עשתה את הראתה את היכולות

 .שלה

 .כשמתאמנים מגיעים לתוצאות גבועות

 

 הצלחה וכישלון הם הדברים הכי, לדעתי

 לדעתי הדברים שמובילים, חשובים שנעבור בחיים

 רצון להצליח ועוד, רצינות, התמדה: להצלחה הם

 המון דברים שביחד יכולים להוביל אותך להצלחה

 בכל תחומי החיים ואם אתה לא רוצה להצליח

 אתה תיכשל כי הכל אבל הכל, אתה לא תצליח

 .תלוי ברצון ובהתמדה
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 מיצב נמוך, טקסטים עיוניים

 הצלחה וכישלון הם נושאים המעסיקים בני נוער ומבוגרים

 ולכל אחד מהם דעות שונות והבנות שונות בנושאים אלה

 ודעתי בנושא זה הוא שלפעמים הצלחה מביאה

 לכישלון ולעומת זאת גם כישלון מביא להצלחה לדוגמא

 עוגה שנשרפה אך בכל זאת היא יותר טעימה מהרגיל

 במקרה זה כישלון הופך להצלחה

 אך למרות שאת זמר מפורסם שהתפרסם בכל העולם

 ונכנס בו שיגעון מההצלחה הוא הופך לכישלון

 ולדעתי למרות שיש דעות רבות כל פעם הכישלון או

  .ההצלחה מתחלפים בכל מיני מקרים

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  כשלון זה

 משהו

 שכל אחד עובר אפשר לעבור תחיים בלי כשלון

 אפשר לאישתפר ולעגיע לאצלחה XXXכי ככה 

 של החיים
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 Company טקסטים עיוניים

LOGO 

 אינפורמטיבי מיצב

   3 - 1 
 מופשטות טקסט הולם לסוגה

 גבוה-בינוני

N=46 

 טקסט עיוני כתבו( 98%) 45 2.15

 כתב סיפור 1

 טקסט מופשט( 67%)31

 או טאוטולוגי/טקסט קונקרטי ו( 33%) 15

 נמוך

N=39 

 כתבו טקסט עיוני( 77%) 30 1.65

סיפור או   כתבו( 23%) 9

 הדגמות

 לרוב גנרי, טקסט מופשט( 28%) 11

 טקסט הגדרות טאוטולוגי( 39%) 15

 טקסט קונקרטי ואישי( 33%) 13

 כישלון זה רע, הצלחה זה טוב; כישלון זה כשאתה נכשל, הצלחה זה כשמצליחים:  טקסט טאוטולוגי
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 Company פירוט והדגמה: טקסטים עיוניים

LOGO 

 ופירוט בטקסט דוגמאות מיצב

 גבוה-בינוני

N=46 

 הטקסט היה כולו דיון עיוני: כלל לא הדגימו( 59%) 27

 שיעורי בית, עבודות, מבחנים: הדגימו מתחום בית הספר( 20%) 9

 פשע, חוגים, יחסי חברה, עבודה: הדגימו מתחומים אחרים( 9%) 4

 ביאוס, נבוך, עצוב, הרגשה טובה, כיף, שמח: פירטו רגשות( 13%) 6

 נמוך

N=39 

 הטקסט היה כולו דיון עיוני או הכללות גנריות: כלל לא הדגימו( 46%) 18

 הטקסט כולו הורכב מדוגמאות( 36%) 14

 שיעורי בית, עבודות, מבחנים: הדגימו מתחום בית הספר( 15%) 6

 הדגימו בעיקר מספורט וחוגים( 21%) 8

 עצובים, שמחים וגאים בעצמנו: פירטו רגשות( 8%) 3
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 Company ?מה נדרש: טקסטים עיוניים

LOGO 

 כדי להצליח מה נדרש מיצב

 גבוה-בינוני

N=46 

 השקעה והתמדה בלימודים ,מאמץ, עבודה קשה( 37%) 17

 החלטה ורצון, אמונה, ביטחון עצמי( 26%) 12

 יכולת ללמוד מטעויות  וכשלונות ולהפיק לקחים הלאה לקראת הצלחה( 15%) 7

 הצלחה וכישלון יגיעו בכל מקרה( 4%) 2

 לא ציינו( 4%) 2

 

 נמוך

N=39 

כוח  , לא לאבד תקווה, לא להתייאש ,להילחם, התמדה, אומץ, אמונה, רצון( 41%) 16

 לעמוד על שלך

 לא ציינו( 41%) 16

 והשקעה בלימודים עבודה קשה( 15%) 6

 יכולת ללמוד מטעויות  וכשלונות ולהפיק לקחים הלאה לקראת הצלחה( 5%) 2
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 Company מהות ההצלחה והכישלון: טקסטים עיוניים

LOGO 

 תוכן הדיון העיוני מיצב

 גבוה-בינוני

N=46 

 הצלחה וכישלון הם חלק ממרקם החיים והם מובילים זה לזה( 70%) 32

 רע להיכשל, טוב להצליח( 15%) 7

 מאוד קונקרטיים ואישיים( 15%) 7

 

 נמוך

N=39 

 הצלחה וכישלון הם חלק ממרקם החיים והם מובילים זה לזה( 8%) 3

 והיא תלויה ברצון, היא עושה אותנו מי שאנחנו, ההצלחה רצויה ביותר( 41%) 16

 רע להיכשל, טוב להצליח( 15%) 6

 נסחפים במערבולת החיים( 5%) 2

 מאוד קונקרטיים ואישיים( 31%) 12
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 (1)הטקסט העיוני בשני המיצבים 

 ג גבוה יותר  "ממוצע האינפורמטיביות של הטקסטים במיצב הב•

,  ג כתבו דיון עיוני"רובם המוחלט של התלמידים במיצב הב•

ולעומתם רק כשלושה רבעים מן התלמידים במיצב הנמוך כתבו 

 רבע מהם כתבו סיפור או טקסט הדגמות; דיון כזה

ג היו "שני שלישים מן הטקסטים הב, מבחינת המופשטות•

 לעומת קצת יותר מרבע מן הטקסטים במיצב הנמוך, מופשטים

לעומת  , מן הטקסטים במיצב הנמוך היו טאוטולוגיים 40%-כ•

 ג"שליש במיצב הב

מספר זהה של טקסטים היו קונקרטיים ואישיים בשני המיצבים  •

 (שליש)
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 (2)? מה נדרש כדי להצליח בעיני הכותבים

וכן  , עבודה קשה והשקעה –ג "בקרב תלמידי המיצב הב•

היכולת ללמוד מטעויות ומכשלונות ולהפיק לקחים לקראת  

 (52%=  37+15%)הצלחה 

ג מציינים את הביטחון  "כרבע מן התלמידים במיצב הב•

 ההחלטה והרצון, האמונה בעצמך, העצמי

 

,  בקרב תלמידי המיצב הנמוך הרצון בהצלחה הוא העיקר•

לא להתייאש ולעמוד על  , בכוח להילחם, והוא קשור בתקווה

 (40%-יותר מ)שלך 

 מספר דומה של תלמידים לא מציין מה נדרש כדי להצליח•

 20% –השקעה והיכולת ללמוד מטעויות , עבודה קשה•
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 (3)תוכן הדיון העיוני בהצלחה ובכישלון 

ג רואים בהצלחה ובכישלון חלק  "מתלמידי המיצב הב 70%•

ומסבירים איך הם מתקשרים זה לזה  , בלתי נפרד מן החיים

 ומובילים זה לזה

ומספר דומה , מהם הציגו את הנושא באופן טאוטולוגי 15%•

 כתב טקסטים קונקרטיים ואישיים  

 

מתלמידי המיצב הנמוך רואים בהצלחה  40%-יותר מ•

 אובייקט רצוי התלויה ברצון האדם

 ,  שליש מן התלמידים כתבו טקסטים קונקרטיים ואישיים•

ומספר קטן , מהם הציגו את הנושא באופן טאוטולוגי 15%•

 "חסרי אונים"כתבו טקסטים 
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 דיון עיוני בהצלחה ובכישלון: סיכום טנטאטיווי

מניתוח התוכן של הטקסטים העיוניים עולות שתי  •

 מסקנות

ג ניכרת תפיסה של שליטה בגורל הפרט "במיצב הב1.

ואופטימיות לגבי היכולת להשיג הצלחה בהשקעה  

;  "(אני יכול)"ועבודה קשה תוך למידה מושכלת מטעויות 

במיצב הנמוך ניכרת יותר תפיסה של כוחו של הרצון 

 "אני רוצה)"כגורם המשפיע ביותר בהשגת ההצלחה 

ג ניכרת תפיסה מאוזנת של ההצלחה  "במיצב הב2.

והכישלון והדרכים שבהן הם אחוזים זה בזה במהלך 

במיצב הנמוך מייחסים חשיבות רבה מאוד  ; החיים

 להצלחה כגורם החשוב ביותר בחיים
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 (  נרטיב)שיח סיפור 

 עוסק בבני אדם ובקורות אותם•

 דמויות גיבורים ויריביהם הלוקחים חלק בסיפור  •

,  מטרה)טקסט דינאמי המושתת על הירארכיה פנימית •

 (  שיא

 השתלשלות המאורעות בהקשר טמפוראלי ונסיבתי•

 (תיאורים)המעוגנת בנסיבות ( אירועים)עלילה •

עניינו ביחסים פסיכולוגיים בין אנשים בהקשרים •

 החברתיים שבהם הם נעים

פרשנות העלילה והאירועים במצבים פנימיים מנטאליים •

 ורגשיים של הדמויות בסיפור

 

•   
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 'סיפור אישי בכיתה ז

 שולטים היטב ברזי הסיפור האישי' תלמידי כיתה ז•

 (אוטוביוגראפי)מבוסס על הזיכרון האפיזודי •

 מכירים היטב את מבנה הנרטיב•

 מייצרים לעתים קרובות סיפורים איכותיים•

 הולמים לסוגה ולֶתָמה•

 מכילים יחידות של אירוע ותיאור•

 לעתים גם פרשנות לגבי מצבים פנימיים של הגיבורים•
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 ההוראה

, גם מבוגרים וגם ילדים מצליחים או נכשלים לפעמים"•
כיתבו סיפור על חוויה  . וגם כישלון עשוי להפוך להצלחה

או על אירוע שבו  , או מקרה שבו הצלחתם או נכשלתם
 ".מישהו שאתם מכירים הצליח או נכשל
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גבוה-מיצב בינוני: סיפורי הצלחה וכישלון  

 יכולה להגיד, אני כחברה שלה. מה עוד, היא אוהבת אותו כל כך הרבה זמן

 האם לתמוך בה שלא? האם כדי לי ליזרוק לא את האמת בפנים

 או שמה לתת? למנוע ממנה מלהיפג? תתיאש כי הכל יכול לקרות

 אבל אני כבר לא יודעת מה עלי לעשות! ?לה ללמוד על בשרה

 הוא שחקן, החלטתי לנסות כל דבר אפשרי כדי שתמשיך אל

 הי לא מפסיקה. ללא מנוחה, השברירי והקטן, מעוד טוב שמשחק בליבה

 האם יחזיר לה את אהבתו או שימשיך. לנסות ולראות מה יקרה

 אבל לא משנה כמה היא מנסה? בהתנהגותו האכזרית והקרה

 .  ליבה נישבר ונישבר ונישבר

 .אני כבר מייאשת מנסה לפתוח לה את העיניים בלי להבין שאין דבר שאוכל לעשות שאני עצמי היני אותה ההיא

 

 -היה מבחן בהיסטוריה ולמדתי רק יום לפני כי יותר נוח  15.5ב 

 והרבה תלמידי בכיתה ביקשו מהמורה לדחות את. לי ככה

 .המבחן כי הוא לא לימד את החומר והיה הרבה חומר

 .והמורה הסכים לדחות את זה המבחן לשבוע לאחר מכן

 אני יחסית מאוד שמחתי כי עוד זמן ללמוד למבחן למרות

 .שידעתי את החומר

 .ואני עדיין לא יודעת כמה קיבלתי אבל הלך לי ממש ממש טוב במבחן
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גבוה-מיצב בינוני: סיפורי הצלחה וכישלון  

 גבעת שמואל בתחילת דרכי' שנים בקבוצת כדורסל בנב 4שיחקתי 

 הייתי לא עולה במשחקי כדורסל שלי כי בהתחלה לא הייתי שחקן טוב אבל כעבור

 שנה וחצי התחלתי להשתפר והמאמן שלי ראה את ההשתפרות שלי ואז הוא התחיל

 לעלות אותי יותר במשחקים ונהייתי בין השחקנים הטובים בקבוצה והמאמן נתן

 .לי הרבה מחמאות על השתפרתי והודד אותי הרבה

 

 התחביב הזה צורך. שנים 7אני מתעסקת בו כבר , יש לי תחביב

 זה סוג של חוג שתופס את. ובמיוחד זמן, כח סבל, המון מאמץ

 שנה שעברה הייתי מקובלת. אבל הוא כיף, כל השבוע ואין זמן לחברים

 .משנים קודמות', נורא והחוג שלי צרך הרבה יותר מאמץ וכו

 אבל מצד', באילת וכו, החוג הזה לקח אותי לתחרויות באיטליה

 שני החברים שלי כעסו עליי שאני לא מבלה איתם הרבה ואני

 .הקשבתי להם וניסיתי לחבר את שני הדברים. כל כך שקועה בחוג

 .בסוף יצא שהייתי דואגת לחברה יותר מדי

 ,התאכזבתי,  18מתוך  7נסענו לאיטליה להתחרות ולקחתי מקום 

 ידעתי שהייתי מסוגלת ליותר עם לא הייתי נותנת, נכשלתי

 .להם להשפיע עליי

 .נכשלתי מהבחינה החברתית ונכשלתי בחוג
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מיצב נמוך: סיפורי הצלחה וכישלון  

 רישיון לאוטו אבל כשהיא XXXבת דודה שלי הלכה רצתה לעשות  XXXפעם 

 הלכה אז היא נכשלה וכשאמרו לה את התוצאות שהיא נכשלה

XXX היא אמרה שהיא לא הולכת לוותר והיא תעשה הכל 

 .כדי להצליח

XXX  ואחרי חודשים ומשהוXXX היא החליטה יום אחד שהיא 

 .הולכת לנסות שוב פעם והפעם להצליח ובגדול

XXX XXX וכשהיא הלכה לעשות שוב פעם את הרשיון 

 היא נתנה את המקסימום שהיא יכלה ולבסוף היא הצליחה

 .לעבור את הטסט וכיום יש לה אוטו

 

 )מכבי חיפה(יש לי סיפור כישלון על קבוצת כדורגל 

 שבו היה את הכישלון של קבוצתי שהם הפסידו להפועל

 א זכתה בגביע המדינה ואני"א בגמר והפועל ת"ת

 )מכבי חיפה(הייתי נורא מאוכזב למרות שאת אנו 

 זכינו בצלחת אליפות מצד ראשון אני הייתי מאוכזב

 א בגמר גביע המדינה ומצד"ביגלל שהפסדנו להפועל ת

 1שני אני שמח מאוד שזכינו בצלחת אליפות עדיף 

 .מאשר כלום
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מיצב נמוך: סיפורי הצלחה וכישלון  

 וכיום הוא אחד האנשים WindOWSהתוכנה  XXXביל גיטס המצי את •

 בארצות הברית' קוטג/הידועים בעולם ואחד העשירים יש לו ווילה•

 יש לו בווילה בריכה ענקית הוילה בגודל שתי קומת והתוכנה•

 הוא תוכנה שמשתפרת כל הזמן התוכנה ) Windows( שלו •

 .מקלה על השימוש במחשב ועוד

 

 כתיבה והבנה, היו לי בעיות קריאה' כשהגעתי לכתה א

 עם הבעיות לא ידעתי תמיד להתמודד ולפעמים

 רציתי להפטר מהבעיה הקשה, נכשלתי במבחנים

 שהייתה לי ושהפריעה לי מאוד ולכן התחלתי

 הספרים העשירו את שפתי עזרו, לקרוא ספרים

 לי בשגיאות הכתיב שהיו ומרוב הרצון החזק

 כיום, שהיה לי לאט לאט נפטרתי מהבעיה

 אני יודעת לקרוא ואפילו נהנת. אין לי שגיאות כתיב

 מיזה ועם הבעיות ההבנה אני מתמודדת לפעמים

 גם כיום אבל פעמים אחדות 

 כיום אני מרגישה שהצלחתי מאחר ורציתי כל כך
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 Company סיפורי הצלחה וכישלון

LOGO 

    1-3איכות סיפור  סולם  מיצב

 גבוה-בינוני

N=44 
2.11 

 נמוך

N=43 
1.74 
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 גבוה-סיפורי הצלחה וכישלון במיצב בינוני

N=44 

 טקסט הולם לתמה

 מסלול לקראת הצלחה או כישלון

 מסלולים

 ברובם המכריע אישיים

סיפור בעל מסלול עם  כתבו( 82%) 36

trajectory 

מהות המסלול ברוב רובם של הסיפורים  

כרוכה בהשקעה הרבה בתחום שבו רוצים  

 להצליח

:  רוב הפירוט הוא על מהות ההשקעה

רכישת  , למידה מטעויות, עבודה קשה

הבנתי את הטקטיקה )תובנות על הדרך הנכונה 

במבחן אחרי הרבה   100ילדה קיבלה , של היריב בטניס

 (כשלונות

או  , כתבו סיפור ללא מסלול או פואנטה( 18%) 8

התקבלתי )שקשה לפרש אותו כסיפור על הצלחה 

אמא  , התלכלכתי בטעות; [ללא מסלול]לקבוצת כדורגל 

 (כעסה והתרצתה

,  מסלול המראה שראשיתו חשש לכישלון( 59%) 26

אתגר קשה או , בדידות, חולשה, חוסר הצלחה

,  השתפרות והתחזקות, חוויה של זלזול אל הצלחה

מציאת  , רכישת חברים, התגברות על חולשות

 מקומך והכרה ביכולותיך
אייל בלי )סיפורים על מסלולי חיים של אחרים  5אלה  מתוך

 (שירה הרופאה, ין החולה'ג, שני העיורת, האגודל

מסלול הידרדרות ממצב נתון או הצלחה  ( 25%) 11

או לכישלון מעניין  , לכישלון או להצלחה סיזיפית

מסלול הידרדרות ביכולת  )שכרוך בהצלחה אחרת 

הפסקתי להיות סולנית בגלגיליות אבל דווקא ; הריקוד שלי

לא זכיתי בתחרות כתיבה אבל ; אז זכיתי להצלחה

 (  המחסום לכתיבה הוסר
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 סיפורי הצלחה וכישלון במיצב נמוך

N=43 
 טקסט הולם לתמה

 מסלול לקראת הצלחה או כישלון

 מסלולים

 ברובם המכריע אישיים

סיפור בעל מסלול עם  כתבו( 77%) 33

trajectory 

מהות המסלול של רוב סיפורי ההצלחה כרוכה  

לא בהכרח כסוף מסלול  , בהשגת משהו רצוי

עברתי מבחנים  , קיבלתי כלב לבת מצווה)קוהרנטי 

,  התגברתי על שגיאות כתיב, והתקבלתי לקבוצת כדורגל

זכיתי , הצלנו גורי כלבים, בבילוי במלוןזכתה אמא 

בטיסה לפגוש   זכתהילדה , בתחרות ציורים למרות לחץ

 (היצלתי את המשפחה מעקרב, כוכב קולנוע

כתבו בפירוש על השקעה ומאמץ  ( 21%) 9

 בדרך להצלחה

, כתבו סיפור ללא מסלול או פואנטה( 23%) 11

לא  ) או שקשה לפרש אותו כסיפור על הצלחה

שלבים מייגעים ולא  , הצלחתי עם גור שהבאתי הביתה

,  מהלך מסיבת הבת מצווה, סיפוריים בדרך לזכיה לטניס

 (טקסט עיוני, חבר שלי הכניס גול

 –סיפורים על דמויות ידועות  3מתוך כל אלה 
 והנשיא אובמה( בלי שם)ממציא הפייסבוק , ביל גייטס

 מסלולים לקראת הצלחה אישית( 42%) 18

למדתי המון אבל )מסלולים לקראת כישלון ( 23%) 10

שרשרת של הצלחות הפכה לתאונות והובילה  , נכשלתי

למרות מאמציי לא נבחרתי למועצת  , להפסקת האימון

 (ילדה שתלטנית הרסה את הטורניר, התלמידים

מסלולים מובילים להצלחה המסתפקת  ( 19%) 8

קבוצת הכדורגל הפסידה גביע אבל זכתה בצלחת  )במועט 

ך וקיבלתי  "למדתי המון לתנ, זכיתי מקום רביעי בריצה, אליפות

למדתי הרבה וחששתי מאוד מן המבחן , בשמחה 70

קרבות רבים עד הניצחון  , כנראה עברתי אותו, במתמטיקה

'  לב' נעשיתי יותר מרוכזת ועברתי מהקבצה ג, הדחוק בטניס

 (אחי שמע לעצתו של אבי ונעשה מאבטח ברכבת, בחשבון
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גבוה  -הקשרים במיצב בינוני: סיפורי הצלחה וכישלון 

N=44  

 נסיבות הסיפור ומקום התרחשותו

רובם עסקו בהצלחה במבחן  : ספרי-הבית בהקשר( כישלון)מיקמו את סיפור ההצלחה ( 39%) 17

אי למידה  , מבחן כושל, לאחר חשש( ב"מיצ, מדעים, היסטוריה, ערבית, ך"תנ, מתמטיקה)רלוונטי 

חלקם בהשקעה ומאמץ שיפור כלל בלימודים  , השקעה מרובה לקראת מבחן מכריע, לקראת המבחן

 או התקבלות לתכנית יוקרתית, שנשאו פרי

בהקשר של חוג ספורט בשעות אחר הצהריים  ( כישלון)סיפרו על מסלול הצלחה ( 30%) 13

שבו התקדמו בכישוריהם ומצאו את מקומם ברמה  ( גלגיליות, טניס, באולינג, ריקוד, כדורגל, כדורסל)

 גבוהה של מיומנות מוערכת

 (אתגר כושר אישי, תחרות בקניון, כתיבה)האירו את הנושא מזוית ייחודית של פעילות ( 7%) 3

 –בעיקר בין תלמידי הכיתה , אישית-במערכת יחסים בין( או כישלון)סיפרו על הצלחה ( 14%) 6

 ג בעומר"ארגון מסיבת ל, חרם שהוסר בבית הספר

אייל נעשה מפקד  )בהצלחה של הגשמת חלום ( לרוב)תיארו מסלול חיים שלם שסיומו ( 11%) 5

 (שני זכתה באהובה, שירה נעשתה רופאה, קרבי
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  N=43הקשרים במיצב נמוך : סיפורי הצלחה וכישלון 

 נסיבות הסיפור ומקום התרחשותו

רובם עסקו בהשקעה לקראת  : ספרי-הבית בהקשר( כישלון)מיקמו את סיפור ההצלחה ( 28%) 12

 "הצלחת עניים"אבל רבים מהם סיפורי כישלון או , (היסטוריה, מתמטיקה)מבחן רלוונטי 

תחרות  , תחרות ספורט, תחרות מילים ופתגמים, חידון)כתבו על זכיה או ניצחון בתחרויות ( 14%) 6

 (תחרות של עיתון, טורניר, ציורים

, ריצה, טניס, ודו'ג, כדורגל)בהקשר של חוג ספורט ( כישלון)סיפרו על מסלול הצלחה ( 21%) 9

 בהקשר של כישלון או הצלחה דחוקה 5מתוכם , (סוס ורוכבו, אופניים

 אף אחד מאלה לא במסלול הצלחה מושקע, (חתונה, יומולדת, בת מצווה)סיפרו על מסיבה ( 9%) 4

סיפור ההצלה של המשפחה מן , אמא זכתה בבילוי במלון)סיפרו על הקשר משפחתי ( 7%) 3

 (העקרב

 ללא מסלול השקעה, כתבו על בעל חיים( 5%) 2

 אחד הצלחה ואחד כישלון, כתבו על יחסים חברתיים בבית הספר( 5%) 2

 רק אחד מהם בהקשר של מסלול המראה לקראת הצלחה, כתבו על דמויות ידועות( 7%) 3

 לא היו סיפורי חיים
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 ג"הצלחה וכישלון בסיפורי המיצב הב

 ג גבוה יותר "ממוצע האיכות של הטקסטים במיצב הב•

כללו מסלול הכרוך  ( 80%-יותר מ)ג "רוב הטקסטים במיצב הב•

 בהשקעה מרובה ועבודה קשה בתחום שבו רוצים להצליח

 מהם תארו מסלול המראה לקראת הצלחה 60%-קרוב ל•

חלק גדול כשלונות איפכא  , כרבע תיארו מסלול הידרדרות לכישלון•

 מסתברא

 מן הטקסטים לא תיארו מסלול 20%-קרוב ל•

בית ספריים בנושאי לימודים או חוגי  ( 70%-כ)ההקשרים ברובם •

 ספורט מגוונים אחרי הצהריים

 יחסים חברתיים בעיקר בין תלמידים   15%-כ•

 סיפורי חיים מזוית קצת מבוגרת 10%-כ•

 

 

•    
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 הצלחה וכישלון בסיפורי המיצב הנמוך

שסופו , במיצב הנמוך יותר משלושה רבעים כתבו סיפור עם מסלול•

 לרוב השגת משהו רצוי אבל הוא לא כולל בהכרח השקעה לקראתו

,  חלק פרשו הצלחה כזכייה הקשורה במזל או כקבלת משהו נחשק•

 חלק פרשו מסלול כפירוט טכני של המהלכים

 תיארו מסלול לקראת הצלחה 40%-כ•

 קרוב לרבע מסלולים לקראת כישלון•

 הצלחה דחוקה 20%-כ•

אבל רבים , (על לימודים וחוגים 50%-כ)ההקשר הבית ספרי שולט •

 מסיפוריו מתארים מסלולי כישלון או הצלחה דחוקה

 (15%-קרוב ל)סיפורים רבים על זכייה בתחרויות •

 (12%)סיפורים רבים על מסיבות והקשרים משפחתיים •

 שלושה סיפורים על דמויות ידועות•
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ג הסיפורים די אחידים ומעוגנים כמעט  "במיצב הב•

:  לחלוטין בהקשרים הקונוונציונאליים של הגיל

 חברת התלמידים/ הלימודים וקבוצת השווים 

 החריגים הם הכותבים היצירתיים ביד אמן בטוחה •

הסיפורים מעידים על הבנה של הצלחה כסופו של •

 מסלול השקעה הדורש עבודה  

הסיפורים אופטימיים וביניהם סיפורי חיים המעידים  •

 "  בגדול"על הגשמת חלום 
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במיצב הנמוך הסיפורים מגוונים בהרבה וחלקם  •

 חורגים מהקשרי המתבגרים אל העולם שבחוץ

 תפיסת ההצלחה לא תמיד קוהרנטית  •
 התנהלות רצויה, קבלת האובייקט הרצוי, זכייה, ניצחון, הצלחה•

 רבים מהסיפורים נעדרים רוח אופטימית של מסלול המראה•

 כשלונות רבים•

 הסתפקות במועט כמשאת נפש•

 על בלתי מושגות כמופת-דמויות כוכבי•
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 !תודה רבה

 


