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ירושלים, מכון ון ליר  



 מבנה הסקירה
  ,(מגורים מקום בעיקר) גאוגרפיים מרחבים לפי לסגרגציה במגמות עוסקת זו סקירה

 .החינוך מערכת על הסגרגציה והשלכות

 

 : חלקיםכוללת חמישה הסקירה 

 

 .  מימדיה והיקפיה, של סגרגציהמגמות  - החלק הראשון•

 

 . של מצבי סגרגציה על  מערכת החינוך ותוצריההשלכות והשפעות  - החלק השני•

 

כפי שזו מדווחת  , והתערבויות לצמצום ממדי הסגרגציהמדיניות  - בחלק השלישי•
 .  ב"עם דגש על ארה, במדינות שונות בעולם

 

 .  ומוצגים בו נתונים שעובדו במיוחד לצורך הסקירה, בישראלהמצב   -הרביעי החלק •

 

 . המלצות וכיווני חשיבה לעתיד  על בסיס הנלמד מסקירה זומספר  -החלק החמישי•
 



 סגרגציה בעולםמגמות של 

מימדית  -הבידול לפי מקום מגורים הוא תופעה רב•

הכנסה  , אתניות, שיכולה להתקיים על בסיס גזע

 .לעיתים תוך חפיפה ביניהם, ומעמד

במדינות שונות יש עדויות להתחזקות הבידול  •

ב הבידול על בסיס מעמדי "בארה: החברתי

 .ובאירופה הבידול על בסיס אתני

 

 

 



במקום המגורים  השלכות והשפעות של מצבי סגרגציה 

 החינוךמערכת על  

בידול לפי מקום מגורים עשוי להשפיע על מידת אי השויון בחינוך  

 :משתי סיבות לפחות

מתפתח ומתפקד עשוי להשפיע על  , ההקשר שבו הפרט גדל1.

 .בריאות, השכלה, הישגיו בתחומים שונים כמו תעסוקה

למקום המגורים תיתכן השפעה עקיפה על ההזדמנויות החינוכיות  2.

 .דרך מערכת החינוך ותפוקותיה

 

 

 



 הסגרגציהלצמצום ממדי ב ובישראל "והתערבויות בארהמדיניות 

 דפוסי התערבות מרכזיים      
בית הספר/שיפור השכונה           שינוי דמוגרפי  

  
 דפוסים

 
 

 דוגמאות

 ב"מארה
 

 
 ממצאים

העברה וניוד   –שינוי דמוגרפי 

 .אוכלוסייה בין אזורי מגורים שונים

ידי שינוי  -צמצום הבידול על: מטרה

 השכונות בהם הוא מתקיים

הספר על ידי  -בית/שיפור השכונה

טיפול והתמקדות בריכוזי  , תהליכי שינוי

 (סגרגטיביים)מיעוט ועוני מבודלים 

שימור המצב הקיים מבחינה  : מטרה

תוך יצירת שיפור בתוך  , דמוגרפית

 הספר-בית/השכונה

Gatreaux program 
Moving to Opportunity (MTO) 

Baltimore Mobility Program (BMP) 

Harlem Children’s Zones (HCZ) 
Promise Neighborhood 

Jobs-Plus program 
Challenging School Bonus (CBS 

שינויים ברמת שכונה קשורים •

להפחתת בעיות בריאות ורווחה נפשית  

ושינויים בבית ספר קשורים לצמצום 

פערים אקדמיים והפחתת התנהגויות  

 סיכון

תנאי מרכזי להצלחת תכניות  •

התערבות מקומיות הוא שותפות בין  

המגזר הפרטי והקהילה  , הממשל

 המקומית

 

(  13-מתחת ל)מעבר בגיל צעיר •

ויכולת  ' שיפר סיכויי כניסה לקולג

 השתכרות

בריאות  , שיפור בבעיות התנהגות•

ורווחה נפשית ופחות בהישגים  

 לימודיים

 תתת



 המקרה של ישראל

ישראל כחברה הטרוגנית שמתקיימים בה תהליכי  •

 .דת ומעמד חברתי, בידול על בסיס של לאום

 

אין מחקר עדכני רב בדבר השילוב שבין מרחב  •

 .  גאוגרפי וחינוך

  

הסוגיה של בידול חברתי עומדת במרכז מדיניות  •

לאורך זמן הדבר בא לידי ביטוי באופן  .  חינוכית

 .  שונה ובעוצמות שונות

 

 



Selected Key Landmarks in Education Policy 
  DECADES 

2010 2000 1990 1980 1970 1960 1950 

Details are provided in the full paper  

Neo-liberal society; 

decentralization 

processes, diverse 

system with great 
differences 

Ideology Social welfare society, 

centralization trends & 

establishment of public 

education 

Emphasis on 
Diversity 

 Diversity and integration Emphasis on Integration 

Socio-economic;  
nationality 

Dimensions of inequality  

 

Ethnicity; nationality 

.378* .387 .337 .312 318. ** 
  

- - Gini Index after taxes & 
transfers (mid-decade) 

.498 .523 .497 .468 .432 - - Gini Index- economic 
income (mid-decade) 

*  2012 – based on Bar’s (2012) description and analysis of poverty and inequality in Israel and the developed countries, Israeli Knesset, Research and Information Center. 
**  1979



 שאלות מרכזיות

 ?האם ישנו בידול בין בתי הספר בישובים שונים על בסיס השכלת הורים. 1

 

 ?2012-ו 2002האם חל שינוי במידת הבידול החברתי בין השנים . 2

 

מהי ההתפלגות של תלמידים הלומדים בהקשרים חברתיים הטרוגניים או  . 3
 ?בריכוזים הומוגניים של קבוצות מבוססות ופחות מבוססות

 

בהרכב החברתי של ישובים   2012-ל 2002-באיזו מידה חלו שינויים מ. 4
 ?ובתי ספר המצביעים על שינוי בהקשר חברתי

 

האם קיים קשר בין ההקשרים החברתיים של הישוב ובית הספר שבהם . 5
 ?לומדים תלמידים לבין שיעורי הזכאות לבגרות



 (שעובדו לצורך הסקירה הנוכחית)נתונים 

 :המקורות הבאים שימשו בסיס לניתוח הנתונים

, ספר-נתונים אלה מתייחסים לתלמידים בבתי –נתוני משרד החינוך 1.
 .ובישובים כמקום מגורים

 .פרסומי ונתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2.

 

 :התמקדות בשתי נקודות זמן

 נתונים מוקדמים המפורסמים על ידי משרד החינוך – 2002שנת 

 נתונים זמינים משולבים של התלמידים ובתי הספר – 2012שנת 

 

אשר יש בהן מידע על לפחות  , עיריות ורשויות מקומיות 48-הניתוח מתייחס ל
 .תלמידים ונתונים בשתי השנים הנחקרות 10000

מהתלמידים   60%-ברשויות שנבחרו לצורך הסקירה לומדים למעלה מ
 .במערכת החינוך בישראל

 

 



(באחוזים)התפלגות התלמידים   

( 2012)כלכלי של היישוב בו לומדים ומגזר חינוכי -לפי אשכול חברתי  



 מידת הבידול החברתי בין בתי הספר לפי השכלת הורים  

 חינוכילפי מגזר ' המשויך לישוב בקרב תלמידי כיתה אואחוז 

 (Hמבוסס על מדד סגרגציה )

  2002 

  

2012 

  

בידול בין    

 בתי הספר

% מזה 

 לישוב משוייך

בידול בין בתי 

 הספר

% מזה 

  משוייך

 לישוב

 46 .189 43 .138 ממלכתי

 40 .218 40 .235 ממלכתי דתי

 27 .369 33 .403 חרדי

 15 .212 17 .163 ערבי



 הקשר חברתי
 Bischoff and  Reardon, 2013מבוסס על הרחבה של  

 כלכלי-אשכול חברתי

 הרכב השכלתי  

 של  הורי תלמידי

 הספר   -בית
 (שנות לימוד 15אחוז מעל )

 מעמד נמוך

(1-3) 

מעמד בנוני 

 נמוך  

(4-5) 

מעמד בנוני 

 גבוה

(6-7) 

 מעמד גבוה

(8-10) 

מתחת  )נמוך 

לחצי סטית  

 (מהממוצע

LL&LS LML&LS HML&LS HL&LS 

 ממוצע

חצי סטית תקן  )

מעל ומתחת  

 (לממוצע

LL&MS LML&MS HML&MS HL&MS 

 גבוה

מעל חצי )

סטיית תקן  

 (מהממוצע

LL&HS LML&HS HLML&HS HL&HS 



באחוזים)מגזר חינוכי ושנה , התפלגות התלמידים לפי הקשר חברתי ( 

 מבוסס על השילוב בין  אשכול חברתי והשכלת הורים
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LS-low SES school    ; LL-Low SES locality ;MHL-Middle- High SES locality ;MS-Middle SES school = 

MLL- Middle-Low SES locality; LS-Low SES school ; HL-High SES locality  ;HS-High SES school 



  התפלגות התלמידים בבתי ספר הטרוגניים

החינוך הערבי: כלכליים שונים-באשכולות חברתיים  



 התפלגות התלמידים בבתי ספר ממעמד גבוה  

: מגזר חינוכי ושנה, באשכולות חברתיים כלכליים שונים של הישוב

 חינוך ממלכתי וממלכתי דתי



  התפלגות התלמידים בבתי ספר ממעמד נמוך

:  מגזר חנוכי ושנה, כלכליים שונים של הישוב-באשכולות חברתיים

 החינוך החרדי
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  אחוז הזכאים לבגרות

 לפי הקשר חברתי  של בית הספר והישוב ומגזר חינוכי
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 כיווני חשיבה ובחינה בעיצוב מדיניות חינוכית
מצד מעצבי  כיום נדרשת  מנהיגות  אמיצה . במידה רבה בין מגזריםבידול חברתי מתקיים . א

להפחתת מחסומים חברתיים הגלומים במגזרים השונים המובנים  , מנהיגות לחולל שינוי מקיף

 .במערכת החינוך

 

הם העיקריים ממצב זה הנפגעים . בתוך המגזרים על בסיס מעמדגם בידול חברתי מתקיים .  ב

צעדים לצמצום הבידול  . הלומדים בסביבות פחות מבוססות, ממעמד נמוךבעיקר , התלמידים 

להתבצע בכל מגזר בנפרד תוך ליווי של שינויים בקהילה  החברתי במערכת החינוך צריכים 

הלוקלית בישובים השונים  להשקעת משאבים ולפיתוח מנהיגות חשיבות מכאן קיימת  . ובשכונה

 . בתי ספרובקרב מנהלי 

 

כולל התייחסות  , עיצוב מדיניות מבוססת נתונים הנשענת על שילוב שיטות ומערכי מחקר. ג

מחקר המשלב התייחסות לשלושה  נדרש קידום , לשם כך. אפשרית לעריכה של ניסויים מבוקרים

 . הספר עצמו-הספר ובית-שכונה בה ממוקם בית/ישוב, מגזר חינוכי: הקשרים משמעותיים

 .יש גם ללמוד ממקרי הצלחה בשדה החינוך

 

של סנכרון דורש , ותפוקותיהםתהליכים חינוכיים היכולת ללמוד על הקשר בין מקום מגורים לבין . ד

ניתן להשתמש במסדי הנתונים קיימים תוך הקפדה על הגדרות ברורות  . נתונים בין רשויות שונות

שילוב מאגרי נתונים  . של משתנים וסטנדרטיזציה של זיהוי נתונים כדי לאפשר התאמות ביניהם

 .שונים יאפשר העמקת הידע בנושאים הנדונים

 

 



 !תודה רבה   


