
 

1 

 

21/08/2013

 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך
 המינהל הפדגוגי

 השרות הפסיכולוגי ייעוצי 
 אגף פסיכולוגיה

 

 

 

 

 

 

 

רותים פסיכולוגיים חינוכיים עם ית ש( לעבודBest Practices) וון חמ

 עוליםאוכלוסיות 



טל,שפ"ימחוזצפוןומנהלתשפ"חמ.א.מגידו-שרונהמיד"ר

טובהווכטל,שפ"חנתניה



 

 

 

 28/03/2012



 

2 

 

 תוכן העניינים:

 דברי פתיחה

 מבוא.1

הגירהועליהשלבהקשרוחברתייםםייפסיכולוגא.תהליכים

הטמעהלעומתרבתרבותיות-מהגריםבמערכתהחינוךעוליםוב.גישותלקליטת



   עבודה פסיכולוגית חינוכית מותאמת תרבותיתמחוונים ועקרונות בידע,  .2

חשיבותהמודעותהעצמיתלהשפעותהתרבותעלעמדותואמונותאישיותשלהפסיכולוגא.

תרבותין(אישהמקצוע)וההשלכותבמפגשהמקצועיהבי

מודעותוידעלגביעמדות,אמונותופרקטיקותתרבותיותשלמקבליהשרותב.

 ג.הכרותעםמיומנויותומאפייניםשלהלמידהבקרבעוליםוילדיםשאינםבקיאיםבעברית

,תחיקהומשאביםהמשליכיםעלתרבותקליטההיכרותעםתרבותהמסגרותהקולטות:מדיניות.ד

המערכתהביתספרית.

וגיותאתיותבעבודהרבתרבותיתה.ס

.פרקטיקותשלקשרותקשורת:עבודהעםמגשרוהסתיעותבקרובימשפחהלתקשורתו

  

 :רגישת תרבות הערכה הפסיכולוגית . 3

א.איסוףחומררקע(אינטייק)

המעברוההסתגלותהתרבותיתהחייםבארץהמוצא,.רקעעל1

 ובארץהמוצאבישראלהערכתההקשריםהחינוכייםותפקודהילדבהם.2

 הערכההתהליכיב.

)והערכהדינמיתRTIהערכהבאמצעותתגובהלהתערבות(.1

מותאמיםואבחוןפסיכולוגים.תהליכיהערכה2

א.תחומיהערכהייחודיים

.הערכתמיומנויותשפתיות1א

.הערכתמיומנויותתפקודיומיומיותובהקשריםשונים2א

סייגיםודרכיהתאמה-שימושבכליאבחוןפורמאליים .ב

 ניתוחושימושבתוצאותההערכהשלילדיעולים .ג

 התערבות .4

עבודהעםמוריםוהוריםבמערכתהחינוך-מותאמתתרבות)קונסולטציההוועצות(א.

לקידוםאקליםביתספרירגישתרבות.התערבותמערכתית1א

 .סוגיותבשיתוףהוריםעולים2א

ב.התאמהתרבותיתשלטיפול



 

3 

 

 סיכום .5

 ביבליוגרפיה .6

 נספח .7

שפתיתבמבחניםשוניםהמידתהטעינותתרבותיתוהדרישהא.





 

4 

 

 דברי פתיחה

אנומודותעלההזדמנותלהציגבפניהפסיכולוגיםהחינוכייםמחווןלעבודתהשרותיםהפסיכולוגים

היאתופעהשכיחהאחתלשניההחינוכייםעםאוכלוסיותעולים.אנוחייםבעולםשבוההגירהמארץ

הכחברהרבתרבותיתעםגליעליהממקומותשוניםתבכלל,ובפרטבישראלשלאורךהשניםנבנ

גםמחווןהאתהרלוונטיותשללנגדעינינוראינוכשנגשנולנושאשלהעבודהעםעוליםבעולם.

מותאמותתרבותעםולעבודה,מהגריםהנמצאותבמעברביןתרבותיהכללאוכלוסיותלעבודתנועם

המטרהשלנובמחווןהיאלאגדולארגןאתהידעאוכלוסיותממגזריםשוניםבתרבותהישראלית.

מעשי,התאורטיוהמחקריולהביאולצבורהפסיכולוגיםהחינוכייםבשפ"ישעובדיםעםעולים-המקצועי

במקומותשוניםבארץ.

ותבותמתוךנסיונינובעבודהפסיכולוגיתהמחווןשאנומציגותנכתבעלסמךידעמצטברשלהכ

ומתוךהספרותהמקצועיתהמביאהנסיון,עםעוליםחדשיםבמסגרתהשרותהפסיכולוגיחינוכי

ספרותבראיות.ותותמבוססקומציעהפרקטי,התמודדותעםמהגריםבמקומותשוניםבעולםמ

והאתיתלהתייחסותמותאמתלרבאתהחובההמקצועיתגםמדגישיםהמקצועיתבפסיכולוגיהובחינוך

תרבותיותשלהאוכלוסיותעמןאנועובדים.



מנסיונםתרמוובכך,,העירווהאירוקראוגירסאותמוקדמותשלהמסמךאנחנומודותלעמיתנוש

מסמךזה.עיצובהסופישללומהידעהמקצועישלהם

שפ"חמ.א.מגידו,פסיכולוגיתבכירה,שפ"ימחוזצפוןומנהלתטל-שרונהמי

 ,שפ"חנתניהטובהווכטל
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 מבוא .1

ישראלהיאארץשקולטתמהגריםמכלהעולםולמעשה,מראשיתההיאמתמודדתעםסוגיותשלרב

תרבותיתהמשליכותעלהחינוךוהעבודההפסיכולוגית.עלכן,קיימתחשיבותלמחווןהמתווהעקרונות

חינוכיתהמותאמתלילדיעוליםומשפחותיהם.מחווןזה–תוכיווניפעולהמומלציםלעבודהפסיכולוגי

לעבודהעםאוכלוסיותעוליםבאלהעשיראתארגזהכליםהמקצועישלהפסיכולוגיםהחינוכייםבישראל

במטרהלעודדגמישותמקצועיתועמידהבמחוייבות(סטנדרטים)לעבודהרגישתתרבות.פרקימסמך

באשרלמאפייניתהליכיעליהוהגירה,להגביראתהרגישותלעמדותשלזהמטרתםלהרחיבאתהידע

מקבליהשירותולתקשורתעמם,ולעודדעבודהעצמיתהנדרשתמאנשיהמקצוע.המסמךמציעדרכי

התאמהרגישתתרבותשלתהליכיההערכההפסיכולוגיתוהקונסולטציהלאוכלוסייתההוריםוהמהגרים

ולמערכתהחינוך.

ניתןלהגדיראוכלוסיותעולים(ומהגריםבכלל)הואהמעברמתרבותאחתלשניה.המייחדהגורם

תרבותעלפידפוסיחשיבהמשותפים,דרכיהתנהגותוהתייחסותומתןמשמעויותמוסכמות,לרוב

םמתוויבפסיכולוגיה,אנו.) ,1996Triandis(שלא"מטיליםבהןספק"מוכללותובהתבססעלהנחות

מבלילבחוןאוניברסאליותתוהנחאוריות(למשל,שלהתפתחותאותהליכילמידה)עלסמךילעיתיםת

םכמוסאליותשלתהליכירהאוניבהנחת.הרבתרבותיותקוראתתיגרעלשלהןאתהיסודהתרבותי

התפתחותאוהגדרותשליכולת.

מביאיםמספרהגדרותשלשונותתרבותית(Schon, Shaftel & Markham, 2008)שוןושותפיו

החינוכי.בכלההגדרותקיימתהתייחסותלרכישתשפהודפוסיםתרבותיים.מבחינה-בהקשרהפסיכולוגי

עלפיהחסריםוהפעריםשביןהמהגרלביןהתרבותהיאהיסטורית,ההתייחסותהרווחתלשונות

השניה"או"מוגבליםבדיבורבאנגלית"התייחסותל"דובריאנגליתכשפבעברהקולטת.כךהיתה

)Limited English Proficientבשניםהאחרונותההתייחסותלילדימהגריםהינהכאל"בעלישונות.(

.(culturally and linguistically diverse, CLD)"שפתיתותרבותית

שונותהאתמזמינהאנשימקצועלהתייחסולקבלמסמךזהמאמץאתההגדרההאחרונהאשר

.ברוחזאת,ניתןלהגדיראוכלוסייתהעוליםכילדיםשעלובעצמםאושהנםילידיבאופןשוויונייותר

הארץשהוריהםעלוארצהורביםמהםטרםרכשועבריתכשפתאם,אושמתקשיםלהתנהלבשפה

םתרבותהעברית.לעתיםהםעדייןנצמדיםלדפוסיתרבותהמוצאבצורהשמקשהעלההשתלבותע

המקום.קשייהילדיםוההוריםבשפההעבריתובהתנהלותעלפיקודיםתרבותייםמקומייםנמצאים

במתאםעםגורמיסיכון,ומצריכיםהתייחסותמותאמתבעבודתהצוותהחינוכיוהפסיכולוגי.

מודעותעלהשפעותהתרבות;ידענהוגלבססאתהרגישותהרבתרבותיתעלשלשהיסודות:

בעבודהעםאוכלוסיותמתרבותמיומנויותשלעצמינוושלהאחרמתרבותשונה;ולאמונות לעמדות 

אחרת.יסודותאלולצדהמחוייבותהאתיתשלהפסיכולוגלנהוגברגישותתרבותית,הנחואותנו

אודותתהליכיםפסיכולוגיםהקשוריםידעבכתיבהובארגוןמסמךזה.אנופותחותבמבואעםהבאת

המודעותלהגירהוסקירתהגישותשלמערכתהחינוךלעולים.בהמשך,אנומתייחסותלחשיבותשל
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להשפעותתרבותיותעלהתפיסהוההתייחסותשלנווכן,מודעותלהשקפותהעולםשלמקבליהעצמית

השרותמתרבותאחרת,ולהשקפותהעולםשלמסגרותהחינוךהקולטותעוליםוההשפעותשל

ליטה.לצדחומרזהאנומביאותמידעמבוססראיותלגביתהליכילמידהורכישתשפהבקרבמדיניותהק

תלמידיםשאינםבקיאיםבעברית.החלקהשלישיוהרביעישלהמסמך,מתמקדיםבמיומנויותוידע

 מעשיהדרושיםלעבודתהפסיכולוגהחינוכיבהערכהובהתערבותפסיכולוגיתמתוךרגישותתרבותית.

 הגירה.עליה ובהקשר של  חברתיים - ליכים פסיכולוגייםתה 

)הדגישואתהפןשלתהליכיפרידה1993אצלשייןורצוני,Patricia& Arendoארנדוופטריציה(

שהשלבים:וכוללשלהתהליךהםמציעים)Bowlbyהמודלשלבולבי(בהסתמךעלואבלשבהגירה.

שלבהשניבחשהלםואינומביןבמלואהאתמשמעותעזיבתהמולדת;שלבהראשוןהמהגרב

אושובלבולתוךשארץהמוצאנעשיתאובייקטלגעגועיםולהערצה.בשלבימתפתחיםרגשותכאב,י

השלישי,מקבלהמהגראתארצוהחדשה,תוךחיזוקתחושתההזדהותעםארץההגירה.

ביעהעלהתייחסותתרבותיתייחודיתלהגירהשלבישראל,ההתייחסותלמהגריםכ"עולים"מצ

עלרקעכמעברהמתרחשבהקשרחיובי.תלישראלנתפסכאשרהעליה,יהודיםמארצותשונותבעולם

ראשונההתקופהבתקופת"ירחהדבש",זהניתןלחלקאתהתגובהלהגירהלישראללשלשהשלבים:

מהפנטזיות""התפכחותבהקיימתכאוניתידהשניהמאופיינתכתקופהתקופהה,לאחרהמעבר

ישנהאפשרותשלהשלמהוהסתגלותתוךבושלישישלבו,והאשליותשטופחוטרםהעליהארצה

.)1993ויעקב,(לוינסוןהתרחקותהדרגתיתמןהחייםבעברוהשתלבותבחייםבהווה

שלשהסגנונות)מגדירה1996סטריאר(-גםתפקידיההורותמושפעיםמתהליךההגירה.רואר

נוטהקנגרוהורותטיפוסייםשלמהגרים:סגנוןהקנגרו,סגנוןהקוקיהוסגנוןהזיקית.הורותבסגנוןה

שללגונןעלהילדמפניהשפעתהחברההחיצונית,הנתפסתכאיום,ומגדלתאותוברוחערכיהמסורת

בחברותילדיהוסומכתנוטהבדרךכלללפסולעצמהמתפקידהקוקיהארץהמוצא.הורותבסגנון

ערהלהבדליםשביןשתיזיקיתלחלוטיןעלסוכניהחברותשלהחברההקולטת.הורותבסגנוןה

התרבויותומעודדתאתהילדלחיות,ככלהניתן,בשלוםעםשניהעולמות.אופןההתייחסותשל

סגנוןההורות.המערכתוחוויתהמפגשהראשוניעםסוכניהחברותשלהחברההקולטתישפיעועל

כאשרהחוויהחיוביתונוצריםיחסיאמון,חשיםההוריםפחותצורךלגונןעלילדיהםבפניהשפעות

חיצוניות.כאשרסוכניהחברותמודעיםלערכיהתרבותולהשקפתהעולםשלהעולים,הםיכוליםלעורר

הקולטת.ככלל,חברהאמוןרביותרולעודדאתמשפחותהעוליםלגלותפתיחותכלפיערכיהחברה

המעודדתפלורליזםחברתי,תעודדאתסגנוןהזיקיתותגלהסובלנותאףלגביסגנוןהקנגרו.חברה

הדוגלתבקליטהמהירה,תעדיףאתסגנוןהקוקיהותגנהאתסגנוןהקנגרו.

)או(Acculturationבספרותהקלאסיתהעוסקתבהגירהמיוחדמקוםלמונחאקולטורציה

).המונחמתייחסלתהליךמפגשביןלפחותשתיתרבויותשונות,Berry, 1986תרבותית(הטמעה

אשריוצרשינויבאחתהקבוצות,וכתוצאהמןהקשרקבוצהאחתהופכתיותרדומיננטית.התהליך
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שמתרחשביןהמפגשלביןהשינויעלוללהיותקשהוליצורקונפליקט.ברימצייןכיבתהליך

שנםשלשהשלבים:שלבהמגע,שלבהקונפליקטושלבשלהטמעהוהסתגלות.האקולטורציהי

עוליםחשובלהכירבכךשלעתיםקרובות,המעברביןהשלביםשלתהליךמשפחותבעבודהעם

מידתהשונותההסתגלותבעקבותהגירהמתקייםבקצבשונהבקבוצותשונותובקרבהילדיםוהוריהם.

ולטת,ועמדותכלהצדדיםעשוייםלהשפיעעלהשונותבקצבההסתגלות.ביןתרבותמוצאלתרבותהק

אופןההסתגלותשלהילדיםוהמשפחהוהמקצביםהשוניםביניהםעשוייםלהשליךעלאופיהקשרעם

מערכתהחינוך.



 הטמעה לעומת רב תרבותיות –במערכות חינוך ועולים  גישות לקליטת מהגרים 

לגישותרבתרבותיותבחינוך.גישותאלומדגישותאתההשתלבותשלבשניםהאחרונותאנועדים

התרבותשלכלצד.המהגריםוהותיקיםמתוךיחסיכבודושימור

עלאףהשאיפה)מצאהשEldering, 1996סקירתמחקריםמארצותשונותבעולם,אלדרינג(ב

נההגישההשכיחהביותרהימתנהלותעלפימספרגישות.החינוךבפועלמערכותלרבתרבותיות,

התייחסולילדימהגריםכאלקבוצההנמצאתבפערבשלחסךגישהשל"חסך",כלומר,המערכות

שנייה,שלתרבותי.עלפיגישהזאת,מטרתמערכתהחינוךהיאלהעשירולהשליםאתהחסר.גישה

שונותלהבניית"העשרה"הסתפקהבהכרהבקיומהשלהשונותהתרבותיתובתרומהשלתרבויות

תרבותית.לבסוף,אלדרינג-ועידודמסוגלותדודוגלתבהכרתהתרבויותהשונותנוספתגישההחברה.

מצאהמיעוטשלמסגרותהמאמצותגישהשלשוויוןקולקטיבישבהישחתירהלפלורליזםתרבותיושוויון

ביןקבוצותתרבותבחברההמורכבתממגווןתרבויות.

המקבילים)מספרדפוסיםשלקליטתעולים2004(סברזיהתהבמערכותחינוךבישראל,

התייחסותמדרגית(היררכית)אומשותףלרובהדפוסיםהה.לממצאיהשלאלדרינגברחביהעולם

לרובהדברמתבטאהשונות,כלומרתפיסהשלאחתכעדיפהאוגבוההיותרמאחרות.המוצאלתרבויות

דפוסיפעולה.נתפסתכעדיפהעלפניהאחרותהמעודדתהטמעהבתרבותהקולטתשבגישהבוללת

דפוסזהדוגלבערובשלהקבוצות-בולל-דפוסאסימילטיבי-הטמעהגלויה:שזוהועלידיסברהם

.ותהשלטתעדיפהעלפניכלהאחרותנקודתהמוצאהיאשהתרב.האתניותהשונותובאיהפרדהביניהן

גם-פלורליזםחולף;."כורהיתוך"אפיינהאתהעשוריםהראשוניםלאחרהקמתהמדינההזו,שלגיש

מאפשרתתקופתמעברבההיאגישהזוחותרתלאימוצהשלהתרבותהדומיננטיתעלידיכולם,אך

רב;ימשיכוהמהגריםלהחזיקבמאפייניםתרבותייםאחרים,עדשיאמצואתהתרבותהדומיננטית

גישהזודוגלתבשימורשלמרכיביםפולקלוריסטייםשלתרבויותהמוצא-(residual)יתתרבותיותשייר

מתנכרתלתרבותהעומקשלהקבוצההלאדומיננטית,אשרנדרשתלויתורעלמרכיביםאךהיאהשונות

גםגישההמשמרתסברזיהתה.וכיו"בבתרבותהכגון:שפתהמוצא,התפיסותהחינוכיותמרכזיים

מבוססעלדירוגערכיגבוהשלהתרבותהשלטת-דפוססגרגטיבי-בידולהפלייתי:הפרדהתרבותית

לעומתתרבותאחרתנחותה,ומקייםהפרדהפיזיתעלמנתלשמראתהמצבהנחותשלהקבוצה
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-הפסיפס)פלורליזםמצרפי(מודלושתיגישותפלורליסטיותיותר:,שתרבותהנחשבתבלתיראויה

במודלזה,הקבוצותהשונותחיותזובצדזומתוךהסכמהוכבודהדדימלאושמירהעלאחידות

בדפוסזה,אמורהכלקבוצהלהמשיךולפתחאתתרבותה-מתכונתשוזרת;תרבותיתפנימית.

הייחודית,אולם,ישנהציפייהליחסיגומליןוהשפעההדדיתעםהקבוצותהאחרות.

 עבודה פסיכולוגית חינוכית מותאמת תרבותיתמחוונים ועקרונות ב ,ידע. 2

חינוכיתעםאוכלוסיותרבתרבותיותמתמקדותבמספרתחומיםעיקריים-ההמלצותלעבודהפסיכולוגית

APAהחטיבההחינוכיתבבהלימהעםהנחיותוהן,רותיםבהקשריםחינוכייםיהנוגעיםלמתןש

)Rogers et al., 1999; American Psychological Association, 2003(והאגודהלאומי

כאשרעובדים). (National Association of School Psychologists,2010"סהלפסיכולוגיהשלבי

עלעשוייםלהשפיעמשפחותהבאותמרקעתרבותישונה,חשובביותרלהביןכיהבדליםאלוילדיםועם

כגוןלמידה,הפסיכולוג,ובשיתוףאתם,בביתהספראנשיהחינוךמקצועייםבהםעוסקיםתחומים

יותאנשיםמתרבוהתרבותעלאינטראקציותעםההשפעהשלבהערכתקושיההתפתחותוהתנהגות.

אופיהעלהשפיעקונפליקט,ולאיהבנה,היעדרתקשורתויכוללהוביללעיתיםקרובותלותשונ

עבודהפסיכולוגיתוחינוכיתמותאמתתרבותיתאישהמקצוע.עלידימתןהשירותשלאפקטיביותהו

"שלאישהמקצוע,מצריכההתייחסותייחודיתהןבתהליךשלהסתכלות"פנימהמחייבתרגישות.היא

בדרךשלפיתוחמודעותעצמית,והןבתהליךשלהפנייתהמבט"כלפיחוץ"עלידיפיתוחמודעות,

 Rogers)מיומנויותתקשורתושימושבידעזהורגישותורכישתידעעלתרבויותאחרות,תרבותהארגון

& Lopez, 2002; Rogers et al., 1999).

 

 מחוונים פירוט עקרונות העבודה וה

וכל חשיבות המודעות העצמית להשפעות התרבות על עמדות ואמונות אישיות של הפסיכולוג )  א.

 ( וההשלכות במפגש המקצועי הבין תרבותי.אנשי המקצוע המסייעים

מציינותכיעלהפסיכולוגיםבכלל,וההנחיותלפסיכולוגיםהחינוכייםבפרט)APA -)2003 הנחיותה

להכירבאפשרותשעמדותואמונותרבותשלהםעשויותלהשפיעעלהתפיסותשלהםועל

מתרבויותשונות.לכן,אישהמקצועאשרעובדעםתלמידיםוקבוצותהאינטראקציותשלהםעםיחידים

חוויותיו,עמדותיו,ומשפחותמרקעיםשוניםצריךלשאוףלפתחתובנהאמיתיתשלערכיו,אמונותיו,

אתהאופןשבוחשובשאישהמקצועיביןשפתוומנהגיוכפישעוצבועלידיתרבותו.בהמשךלכך,

ויהיהמודעלסגנוןכיצדאחריםרואיםאותוו,תרבותומשפיעהעלתפיסתוהואאתהאחרים

 APA, 2003; Miranda, 2002; Ortiz(האינטראקציותעםיחידיםהשוניםממנומבחינהאתניתוגזעית

& Flanagan, 2002:ראיהזומאפשרתמודעותלהטיותפוטנציאליותודעותקדומותשהן).2004טטר,

להשפעתהטיותמודעותובלתימודעותעלהתנהגותנוהמקצועיתוחלקמתהליךהחברותשלנו,
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ועלמנתללמודבאופןוהאישיתולעודדהתמודדות.מודעותעצמיתזויוצרתבסיסשניתןלהשתמשב

אובייקטיביעלתרבויותאחרותוסגנונותחייםבלאמגבלותשלדעותקדומות.

 של מקבלי השרות בתרבות מודעות וידע לגבי עמדות, אמונות ופרקטיקות ב.  

בכדילעבודעםעוליםמתוךכבודאמיתיוהתייחסותה)דרוש2004(טטר,"פיתוח"אמפתיהתרבותית

בפרטלשונותהתרבותית.הרחבתבסיסהידעלגביתחוםההגירהככלל,וכןהכרותעםתרבותהעולים

ודרכיכןהבנהוהערכהטובותיותרשלהשקפותהעולםעשוייםלסייעבפיתוחהמודעותלצרכיםו

תשונה.ישנהחשיבותלהרחבתהידעהכללישלאישהחשיבהוההתנהלותשלהילדוהמשפחהמתרבו

המקצועבאשרלאירועיםהיסטורייםשחווקבוצותתרבותיותשונות,דרכיהגעתןארצה,מאפיינים

תרבותהמערביתהשלטתבישראל,ההתייחסותלזמןמדגישהבלמשל,תרבותיים,מסורותומנהגים.

הבזמנים.לעומתזאת,בחברותמסורתיות,עשויהאתהערךהכלכלי(זמןשווהכסף),תכנוןועמיד

אלותהאהשפעהעלאיכותכתהליכיםתפיסותולללהיותתפיסהוהתייחסותשונהלגורםהזמן.

התקשורתעםהעוליםוהםעשוייםלתרוםלאפקטיביותשלפתרוןבעיותיהם.

מביאמחקריםבתחוםהעבודההפסיכולוגיתהרבתרבותיתהניחוכיידעומגעעםקבוצותאחרות

למידהרבהיותרשלתקשורתמותאמתולהפחתהבדעותקדומותובסטראוטיפים.נמצאכיהגורמים

המסייעיםלכךהםתמיכהחברתיתומוסדית,תדירותמספקתוזמןהמאפשרליחסיםלהתפתח,מעמד

).כמוכן,נמצאכיישחשיבותלתרגולשלשימושAPA, 2003(ןהמשתתפיםושיתוףפעולהשווהבי

מנעותמאבחנותקבוצתיותסטריאוטיפיותמפלות.יבתפיסותחיוביותכלפיקבוצותשונותוה

אינגרהםמציעהשבכדילהגיעלמודעותהדרושה,בנוסףלרכישתידעעלתרבויותשונותחשוב

 ,Crisp & Turner).לאחרונה,קריספוטרנרומודעותעצמיתשלאנשיהמקצועיהלעסוקברפלקצ

הראושעצםהסימולציהשלאינטראקציותעםאנשיםמתרבותאחרתבאופןדמיוניעשויה(2009

סיוןישירילשנותאתהתפיסהלגביקבוצותאחרותלתפיסהחיוביתופתוחהיותר,בדומהלהשפעהשלנ

נראהכיחשובלתרגלסימולציותורפלקציהלרגישותבסימולציהחיהשלהאינטראקציות.והתנסות

 & ,Nastasi, Varjas, Bernstein)פיהתרבותיתכחלקמןההדרכהבעבודהביןתרבותית.נסטסיושות

Jayasena, 2000)פישבוהפסיכולוגמבררולומדעלהעמדותאאףממליצותעל"חקר"אתנוגר

תרבותיותשלהסתגלותמיטביתמבעליתפקידיםבתרבותשבמוקדההיוועצות.בגישהוההגדרותה

זאת,גםבשלביהערכתהבעיהובתכנוןההתערבותמשתפיםאנשימפתחהמייצגיםאתהתפיסה

התרבותית.

 

 עולים וילדים שאינם בקיאים בעברית למידה בקרב המאפיינים של מיומנויות ועם  הכרות 

)הואהגורםהחשובביותרבהסברהישגיהםשלעוליםSESמיצבהכלכליחברתי(ככלל,נמצאכיה

)נמצאכיתלמידים2007למשל,במחקרשנערךע"ישלייפר,().2003בלימודים(לוין,שוהמיספולסקי,

אךסגנוןותוכן,אקונומיותנמוכותמגליםיכולותכתיבהדומות-עוליםמאתיופיהותלמידיםמסביבותסוציו

הנרטיבהראהשונותבהתאמהלתרבות.התלמידיםיוצאיאתיופיההתייחסויותרלנורמותתרבותיות
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בהתייחסללמידהתאוריההקשרופחותלמסקנותלעומתתלמידיםישראליםותיקיםממעמדמקביל.לו

שונים.למידהולהבחיןביןתחומילהתייחסגםשלעוליםחשוב

התחוםהשפתי:

ההנחההיא)מצינתכיבישראלאיןמסלולהכשרהלהוראתעבריתכשפהשנייה.2004סבר(

שילדיםבגילביתהספרלומדיםשפהשנייהמהרובקלות,שדיבורשוטףמעידעלרכישתשפה,עצם

החשיפההמאסיביתלשפההואשיוצרלמידהושעלמנתללמודשפהחדשהישלהשכיחאתהשפה

).כאשרתלמידיםעוליםמדבריםעבריתיומיומיתשוטפת,2004,אצלסבר,2001יצקיהקודמת(יודוב

נוצרתאצלהמוריםאשליהשישביכולתםלעקובאחריהלימודיםבכתה.אולם,ללארכישתשפה

אורייניתאקדמיתהדרושהלהפקתתועלתמתהליכיהלמידה,עלולהלהיותנשירהסמויה.

אוכלוסיותעולים(מאתיופיהומחברהעמים)נמצאכיההישגיםבעבריתמחקרשנעשהעלב

ובמתמטיקהבקרבילדיםעוליםנמוכיםמאלהשלילידיהארץוכינדרשמספררבשלשניםלשםסגירת

הפערביןהישגיהםשלעוליםלביןהישגיהםשלילידיהארץ.במקצועהעבריתנסגרהפערשלילידי

שנותשהיהבארץ.נמצאשהקושיהעיקרישלשתיקבוצותהעוליםהוא11או10אתיופיהרקלאחר

בתחומיהספרותוהתנ"ךולגביעוליאתיופיה,גםבתחומיהמדע,בשלהיעדרלקסיקוןבסיסיוקשיים

עלרכישתהשפהאחרבמחקר).2003בהבנתהנקראמעברלטקסטהבסיסי(לוין,שוהמי,ספולסקי,

עדההאתיופיתנמצאופעריםבינםלביןילדיםשאינםבניהעדהברכיביםהכתובהבקרבילדיה

סביבתיים,ביכולתלשוניתהקשורהלתחביר,באוצרמיליםובקצבעיבודמילולי-קוגניטיווייםואורייניים

סמנטי.מגילהגןועדכתהו'לאנמצאוהבדליםביכולותקריאהוהגיהמדויקתשלמיליםושלטקסט.

אכימכתהזוואילךמתחיללהיווצרפערבהבנתהנקראביןשתיהאוכלוסיותהקשורכנראהאולם,נמצ

).2007אצלשלייפר,2006להתרחבותפעריםבידעהלשוניובפרטשלאוצרמיליםותחביר(שני,

נמצאקשרביןשימורשפתהאםוהשימושבהלביןהישגיתלמידיםעוליםמאתיופיהכלליבאופן

).ישנםילדיםובנינוערעוליםאשרהתפתחותםהלשוניתהשתבשהבאופן2003והמי,ספולסקי,(לוין,ש

חמורמכיווןשהתפתחותשפתהאםנעצרהבטרםעתובמקביללאהופנמההשפההעברית.מצבזה

,2001כלומר,העדרשליטהשלממשבאףשפה(יודוביצקיSEMILINGUISMמובילל"איןלשוניות"

ממצאיםאלומצביעיםעלהחשיבותשלפיתוחשתיהשפות,השפההעבריתושפת).2004,אצלסבר

האםבמקבילותוךאינטראקציהביניהן.

)מתייחסלסוגיהזוומצייןכיישלאפשרלעוליםלהשתמשבשפתהאם1999חוזרמנכ"ל(יוני

עםזאת,ההוראהוהשיחההפומביתבכתהביןהמורהלתלמידיםולטפחהגםבסביבתהמוסדהחינוכי.

יןעצמםיתקיימובעברית.הלגיטימציהלשימושבשפתהאםמסייעתלקשרשלהילדהעולהעםבובינםל

משפחתוומקנהערךלשפההמדוברתבבית,מחזקתאתהדימויהעצמישלהעולהומדגישהעבורכלל

השימוששלתלמידיםעוליםבשפתארץ-(חוזרמנכ"לשפותאחרות.התלמידיםאתהצורךבמתןכבודל

)המוצאשלהם

התחוםהויזומוטורי:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/nt10k1_7_1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/nt10k1_7_1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/nt10k1_7_1.htm
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עוליםחדשיםמאתיופיה)נבדקתפקודויזומוטורישלילדים1997במחקרשערכורוזנבלום,כץופרוש(

בהשוואהלילדיםותיקיםמאתיופיהולילדיםישראלים.נמצאכיבמשימותהויזומוטוריותהשונותנמצאו

נמצאוהבדליםמובהקיםבביצועבין6-8בקבוצותהגילהבדליםמובהקיםביןקבוצותהוותקבארץ.

נמצאהבדל10-12בקבוצתהגילהעוליםהחדשיםלותיקיםולישראליםוגםביןהותיקיםלישראלים.

מובהקביןקבוצתהחדשיםלותיקים.בהשוואהביןהותיקיםלישראלים,ההבדלנמצאעדייןמובהקאך

הפערהצטמצם.

מתמטיקה

מבחינתמיומנויותחישובנמצאהרמתהישגיםגבוההיחסיתשליוצאיחברהעמיםבתחוםהחשבון

מספררבשלשניםלשםסגירתהפערביןהישגיהםשלעוליםיקה.לעומתזאת,נמצאכינדרשטוהמתמ

במיוחדבקרביוצאיחבר ).2003יקה(לוין,שוהמי,ספולסקי,טמאתיופיהומחברהעמיםבמקצועהמתמ

ניכרהחשיבותהשלהשליטהבשפהשהשפיעהעלהבנתהנקראבהקשרלבעיותמתמטיותהעמים

)מצאוכיעבורעוליםמחברהעמים,מבחןבמתמטיקהלכתהי"א2003לוין,ושות'(ויכולתלתקשורת.

שהוכןבנוסחדולשוני(עבריתורוסית)הניבהישגיםגבוהיםבאופןמשמעותימההישגיםבמבחןשהוכן

בעבריתבלבד,מעברלגורםשנותהשהיהבישראל.לעומתזאת,בקרבתלמידיםעוליםמאתיופיה

זמןרביותר.נמשךושיהק

זיכרון

המושגזיכרוןעבודה)בדקהשפעתתווךעלזיכרוןעבודהשלעוליאתיופיהוישראלים.1990קניאל(

לטווחקצרמתייחסלכלהמידעאשרמשתמשיםבוברגענתון.יעילותזיכרוןהעבודהתלויהבשימוש

לגירוייםיוצרתאצלהלומדבאסטרטגיותנכונות,וכןבמאגרהזיכרוןשלהלומד.חשיפהמתמשכת

מערכותהיכרותקדםקשביותהרגישותלגירוייםהנכנסיםומבצעותסריקה,מיוןוהשוואה.יעילותזיכרון

אתחומרהזכירה.העבודהתלויהבשימושנכוןבאסטרטגיותהמארגנות

רכב,היובמחקר,נמצאכיהביצועיםההתחלתייםשלעוליאתיופיה,במשימותבעלותאופילאמו

שוויםלאלהשלהישראלים.במשךהמשימהמשתפריםעוליאתיופיהוהישראליםנשאריםבאותהרמת

ביצוע.כמוכן,לאחרשקיבלואסטרטגיות,השתפרביצועםשלעוליאתיופיהואףעלהעלאלהשל

עלמאגרהישראלים.ההנחההיאשבמידהוהיונבחרותמשימות"קשות"שבהןהדרישהלארגוןנשענת

זיכרוןומבניםיותרמורכבים,היתהמתגלהשונותביןהקבוצות.עםזאת,מחקריםנוספיםשלהמחבר

מראיםכילאחרתווךיעילושיטתי,ישנהעליהבהשגים,כךשניתןלשערכיעלידיתווךיעילניתן

העבודה.להעשיראתמאגרהזיכרוןכךשיהיהמאורגןוזמיןלצורךעיבודנכוןבזיכרון

 

  קליטת תלמידים עולים ומאפיני מסגרות קולטות מדיניותהיכרות עם  

שבהקשרהרחבלמספרגורמיםחשובלהתייחסבעבודהעםמערכותחינוךהקולטותילדיעולים,

הנחיותמשרדמשליכיםעלהתרבותוההתנהלותשלמערכותחינוך,ובראשם,המדיניותהפורמאליתו

לתלמידיםולמשפחותמרקעתרבותיושפתישונה.מומלץשהפסיכולוגיםיכירוותהמתייחסהחינוך
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חינוךדולשוניהנחיותותכניותמרכזיות,למשלהנחיותלגבימתןשעותעזרלעוליםאותכניותל

קליטהוהשתלבותשלבדרישותשלחוזרימנכ"לרלוונטיים(חשובשיעיינו.היולרכישתשפהשני

,קליטתתלמידיםעוליםבמסגרותהחינוך,תכניותוכליםתלמידיםעוליםותלמידיםתושביםחוזרים

שימור,םיוצאיאתיופיהבמערכתהחינוךתלמידי,חדשיםלעבודהעםתלמידיםעוליםבמערכתהחינוך

הקצאהוניצולשלשעות,הבהרות-תלמידיםעוליםזכאים,,שמותיהםהמקורייםשלהתלמידיםהעולים

זכויותשלתלמידיםעוליםותושביםחוזריםהנבחניםבבחינות,העזרלתלמידיםעוליםמאתיופיה

מההםהמשאבים.)כחלקמתהליכיההערכהוההתערבותרגישתהתרבותחשובלבררהבגרות

דיםלעולים,הנחיותעבודה(כגון,שעותעזר,תכניותלימושבהעובדיםהעומדיםלרשותמערכותהחינוך

,ראמ"ה)-(מבדקבעבריתלעוליםחדשיםעםעולים,כליםלהערכתרמתרכישתהשפההעברית

םבמסגרותהלימודיותובקהילהבהמשך,מומלץלברראיזהמהמשאביםעומדיםלרשותילדיהעולי

.בפועל

תרבותחודיתשלהמסגרתהחינוכיתשאיתההעוליםנפגשים.יחשובגםלהתייחסלתרבותהי

זאתמתבטאתבערכיםובעמדותהמאפייניםאתהמסגרתוהדרךשבהפועליםלהטמעתערכיםאלו.

גםבמסגרותחינוך.חינוךדתיותלמשל,לעתיםהמעברהתרבותישלהעוליםמלווהבשילובםבמסגרות

חשובממלכתיותתלמידיםעוליםעשוייםלהיפגשעםמנהגיהתרבותהישראליתשאינםמוכריםלהם.

תהליךהקליטהשלכדילבררהשפעתםעליחדעםהצוותהחינוכימכלולגורמיםאלויבחןשהפסיכולוג

 .עוליםהילדיםה



 סוגיות אתיות בעבודה רב תרבותית  

 הדרישהלהתאמתהעבודההפסיכולוגיתלשונותתרבותיתמעוגנתבקודיםהאתייםשלפסיכולוגים

 ,American Psychological Association, 1992; Dumas, Rollock,  Prinzויועציםבעולם(

Hops & Blechman, 1999; Rogers et al., 1999; Sue, 1998.( חשיבותההתחשבותבשוני

גםמשתקפתבאמנתהאו"םלזכויותהילד,שקובעתשלכלתרבותציפיותתרבותי-הבין

 & ,Murphy-Berman, Levesqueהתפתחותיותמשלהוהגדרהשונהשל"טובתהילד"(

Berman, 1996ישהסכמהכלליתלגביהצורךלפעולבהתאםלמחווניםוהעקרונותשלעבודה).

יןעבודהמותאמתתרבותיתלביןהרגליהעבודהרגישתתרבות,אולםבפועליצירתאינטגרציהב

 עלפימודליםמסורתייםמאתגרתולעתיםקשהיותרמןהצפוי.

מצייניםדילמות (Gallardo, Johnson, Parham & Carter, 2009)גלרדו,ג'ונסון,פרהםוקרטר

שלחודיתיפיסההילתרביותרלתתמשקלגלרדומצייןאתהחובההאתיתאתיותהעולותבהקשרזה.

שהורגלנואוניברסאליותותמסורתיותתפיסולהיזהרמהשענותעל,כלתרבותביםתהליכיםפסיכולוגי

מסגרתזאתמאפשרתלראותשונויותמבלילאפייןאותןכפתולוגיות,להאשיםולשלולחוויות.ןאליה

עלפיתפיסותמערביותהאחרתרבותית.כמוכן,עולותשאלותאתיותלגביקביעתגבולותנוקשים

וריטואלים,בתהליכיהתערבותפסיכולוגית.למשל,יתכןצורךבהגמשתההתייחסותלזמן,מקום

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-7/HoraotKeva/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-7/HoraotKeva/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-7/HoraotKeva/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-7/HodaotVmeyda/H-2010-1-1-7-1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-7/HodaotVmeyda/H-2010-1-1-7-1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-7/HodaotVmeyda/H-2010-1-1-7-1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-7/HodaotVmeyda/H-2008-2-1-7-1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sa9ak1_7_5.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sa9ak1_7_5.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/s7ak1_7_3.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/s1ak1_7_2.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/s1ak1_7_2.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4-3/HodaotVmeyda/H-2008-4-4-3-2.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4-3/HodaotVmeyda/H-2008-4-4-3-2.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4-3/HodaotVmeyda/H-2008-4-4-3-2.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivdakAmit/Mivdak_Olim.htm
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ונסוןמוסיפהאתהמחויבותהאתיתשלפסיכולוגים'מסורתייםבמהלךהתערבויותפסיכולוגיות.ג

ביםמזהיריםבפניכלהכותלהכשירעצמםואחריםלעבודהמותאמתלקליינטיםמתרבויותשונות.

מנעמיחסיםמקבילים(שקייםגםבקודהאתיהאמריקאייקרוןלהיהשענותעלעקרונותאתייםכמוהע

וגםבקודהאתיקההישראלי),כדרךהמאפשרתלפסיכולוגלשמורעלמרחקוגבולותכאשרהדברנוגד

עקרונותהאתיקההםגםשלכךאתצרכיהקליינטמבחינהתרבותית.הםמסכמיםבצורךלהיותמודעים

מסוימתבהתאםלצרכיהקליינטוהתרבותהגמשהברגישותובנכונותלצורך.עלכן,ישתרבותיתוצר

שלו.

חשובשפסיכולוגיםהעובדיםבהקשריםרבתרבותייםיהיומודעיםלדילמותהאתיותשעשויות

כתוצאהמגורמיהתרבותוהמדיניות.למשל,צריךלבחוןכיצדמדיניותשמדגישהגםלעלותבשטח

הישגיםועמידהבסטנדרטיםכמדדלאיכותביתהספרמתייחסתלהשיגיתלמידיםעוליםומביאהללחצים

להמליץעלהשמתםבחינוךמיוחדמבלילהתחשבדיהצורךברקעהתרבותי.

קעהצורךבקבלתהסכמהמדעת,כאשרהוריםמגיביםמתעוררותגםדילמותמשמעותיותעלר

הסברההבחשדנותוישצורךבתקשורתעםדוברישפהשנייה.ישצורךבסבלנותרבהבתהליכי

עבודתגישורמשמעותית.חשובגםלהיותמודעיםיםזמןרביותרמהרגילודורשיםשלעתיםאורכ

האדם,ובמיוחדלדילמותהעולותבענייןסודיות.לדרכיםהשונותבהןמגןהחוקעלהאזרחועלזכויות

.סודיותלמשל,כאשרעובדיםבנוכחותמתרגמיםחשובלוודאשגםהםמביניםאתהמחוייבותלשמירת



 עם עולים ומהגרים פרקטיקות של קשר ותקשורת 

אישהמקצועעלאופיהקשרביןניכרתיכולהלהיותהשפעההולקושיבלתקשורתהביןאישית

פסיכולוגיזההאתדפוסיהתקשורתשלהמשפחהוכךיוכללהתאיםאתעצמוהחשובש.העוליםלבין

קשרמוצלחעםילדיםואתסבירותהצלחתההתערבות.איכותהחבירהדברשיגביראת,אליהם

במפגש(באופןהמותאםהנחוץסבלנות,מיומנויותהקשבהונכונותלמתןהזמןדורשעוליםומשפחות

כדילהשיגמטרותמשותפות.תית)תרבו

קשריאמוןיכולתההוריםוהילדיםלבטאעצמםבשפתאמםהנהמרכיבבעלחשיבותביצירת

עשויים.ככלל,פסיכולוגיםשמדבריםאתשפתהמשפחהלהניתןשירות,) Ortiz & Flanagan, 2002(

יכוללהיתמךבעזרתמילוליהצורךבקשרעםזאת,.בעליאינטראקציהבינאישיתאפקטיביתיותרלהיות

מגשר/מתרגם(ראההרחבהבהמשך).

אלאלעיתיםקרובותגםעלביטוייםמילוליאפקטיביתאינהמושתתתרקעלקשרתקשורת

למידעבהשוואהמילוליבאופןנמסרשהמידעישהבדלביןתרבויותמבחינת.מילוליותלאומחוות

).1993,Danaוחשובלפתחמודעותלכך(,שלההקשררמזיםדרךאוםמילולייבאמצעיםלאנמסרש

שמירהעלקשרעיןמתמשך,הבעותפניםספציפיות,מרחקהצורךבבמידתלשונותישלשיםלב

תהגוף.ושפ,מחוותבינאישימקובל,סוגהמגעהפיזיהמקובל(לחיצתיד,חיבוק,טפיחהעלהגב)
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כמוטקסיפגישה)Dana, 1993; Lynch, 1998שמראותעלכבוד(ומחוותבעיקרחשובותההתנהגויות

 גישהישירהאוהדרגתית.וכן,ופרידה,
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 עבודהבאמצעותמגשר

באינטראקציהעםילדיםעוליםעלמנתלהתמודדעםהשוניהשפתיבמגשריםעזריםבמסגרותרבותנ

שהשתלבבחברהללאויתורעלמאפייניתרבותמאותהתרבותעולהלרובהמגשרהוא.ומשפחותיהם

המוצאוהואמשמשהןכמודלחיקוילתלמידיםהעוליםולמשפחותיהםוהןכסוכןשינויבקרבהתלמידים,

ישלהבחין.)2002תרבותי(סבר,-ומסייעבפיתוחאקליםרבהספר-ההוריםוהצוותיםהחינוכייםבבית

המגשרתפקידישלהנאמרבלבד,לביןעבודתמגשר.ביןעבודתמתורגמןהמתבטאתבתרגוםמלול

מאזןניגודיםביניהןומסייעבשמירתזהותוהייחודיתשלכלולהיותגורםהתרגם'ביןהתרבויות,ל'הוא

צד.בעבודתהמגשרישהיבטפרטניוהיבטמערכתי.בהיבטהפרטניהמגשרפועלבמגווןדרכיםליצירת

-(עולה)הורה-(עולה)אישיותשבצלעותהשונותשלהמשולשתלמיד-בדינמיקותהביןיםחיובתהליכים

תרבותיהןלהוריםולתלמידיםהעוליםוהןלצוותיםהחינוכיים,-מחנך.הואמהווהמשאבלידעומידעבין

 שלהםהואמסייע.

הספרתפקדכסוכןלשינוימערכתיהמסייעלביתעשוילבהיבטהמערכתישלתפקידו,המגשר

להשפיעעלאקליםביתהספרוהתפיסה,לשפראתהאפקטיוויותשלובהתמודדותעםמשימתהקליטה

תרבותיותכמשימה-והואיוצרפוטנציאללפיתוחשינוייםבכיווןשלמעברמתפיסתהרבתשלו,הארגוני

    ).2001גיא,-חולפתלתפיסתהכמצבקיומי.(שמרובר

בגישורובמתורגמנים,עלוליםלהיותמספרקשייםשישלתתלצדיתרונותרביםשלהשימוש

חשובלבררנכונותהמשפחהראשית).Lopez, 2000; Schon et al., 2008עליהםאתהדעת(

לנוכחותהמגשרבמפגשוהמוכנותלשתףאותוולחלוקעמומידעאישי.ההתייחסותהמשפחהלמגשר

לקהילתהמוצאלצדהמחויבותשלולמערכתשלהמגשרנאמנותועשויהלהיותמושפעתמתפיסתםאת

ישמקוםלסכםיחדעםהמשפחהאתאופןהעבודההמשותפתביניהםלביןהפסיכולוגהחינוכית.

לתתאתהדעתעלכךשאףעלפישהמגשרדובראותהשפה,עשוילהיותוהמגשר.בנוסף,מומלץ

 שוניםשלארץהמוצא.שונימבחינתהדיאלקטאוהשפההמדוברתבאזורים

)מציגיםמספרעקרונותלעבודהעםמגשריםבכדי(Searight & Searight, 2009סירייטוסירייט

למנועאתהקשיים.ראשית,הםמצביעיםעלהצורךבמפגשמקדיםעלמנתלהכיןאתהמגשר.במפגש

יסיוןוכןהימנעותובמיוחדאתנושאהחהמשותפת,העבודההאתיקהוזה,חשובלסכםאתכללי

חשובשהמגשריביןשאינומייצגאתביתהספראואתההורהלקיחתתפקידדומיננטיע"יהמגשר.מ

ואינומציגאתדעתוהאישית.המגשרצריךלהישארברקעולאבמרכזהאינטראקציה.בתהליךהעבודה

,2002אלההורהולאאלהמגשר(סבר,אישהמקצועמתייחסבדבריוהמשותףחשובלשיםלבש

אףממליציםשהמגשרישבלצדהעולהאךמעטאחורהולאכחלק(2009)).סירייטוסירייט2005

חשובשהמגשרידעממשולש,כדילהעביראתהמסרשהקשרהמשמעותיהואביןהפסיכולוגוהעולה.

המסריםהןשלגלהעברהמדוייקתשלאדההוריםאובתהליךההערכהבכדישיעםלמהלצפותבראיון

 הפסיכולוגוהןשלהקליינטשיושביםמולו.
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בהמשך,במהלךהראיון,מומלץשאישהמקצועישאלשאלותבודדותוקצרותוימנעמשאילת

בתהעולה,ורתדפוסמהירשלשאלתאישמקצוע,תרגום,תשיריצשמספרשאלותיחד.הדברמאפ

ההבאהשלאישהמקצוע.במידהוהמגשראואישהמקצועמבקשיםתרגוםהתשובה,וחזורלשאל

להבהירדברמהביניהם,סירייטוסירייטממליציםלצייןאתהמעברלשיחאחרבפניהעולהולהסביר

בקצרהאתנושאהשיחהצדדי.למשל,המגשריכוללהציעלפסיכולוגשברצונולהבהירלהוריםדברמה

בסוףהמפגששבאמצעותהמגשר,חשובשהפסיכולוגוהמגשרישוחחו.באשרלמבנהמערכתהחינוך

בכדילשמועאתההתרשמותשלהמגשרמןהמפגש.כמוכן,סירייטוסירייטמציעיםלהתייחסלתגובות

רגשיותשלהמגשר,במיוחדכאשרעלותכניםהקשוריםלאירועיםטראומטייםהמשותפיםלקהילת

חשובלהיותעריםלאפשרותשעדייןיתכנומצביםהותגםאצלהמגשר.העוליםשמעליםזיכרונותוהזד

בכלמהלךהתרגוםוהגישור.שבהםהמגשראינומעבירמידעשלדעתויאיראתהמשפחהבאורשלילי

המטרההיאלשמורעלאוירההמאפשרתשקיפותמלאהבפניכלהגורמים.

לתקשורתהסתייעותבקרובימשפחה

בהעדרמגשרים,מגויסיםילדים,בנימשפחהאונוכחיםאחריםלצורךהסברותרגום.ישפעמיםבהן

מציאתאדםבדקההאחרונהלצורךתרגוםמראהעלהיעדרתכנוןמוקדםויכולהלהיתפסבנקלכלא

),מציינתכיהשימושבילדיםכמתורגמניםלהוריהםעשויליצורקשייםמתוךכך2005מכבדת.סבר(

אתההוריםבעמדתתלותבילד.במצביםאלומתייחסיםלאפעםלמצביםאישייםאושהואמציב

ישבכךכדילגרוםללחץרבמדיעלהילדולהשפיעקשותעלהיחסיםביןהילדומשפחתייםרגישים

לעיתיםההוריםנמנעיםמלשאולו,עדבריםשההוריםאינםמעונייניםשיֵדעוושמעלוליםלוהוריו.ילדים

ישוהילדאינוכמוכן,לחשוףאתהילדאליו.חשובותאומלספקמידעחשוב,כיווןשאינםרוציםשאלות

מביןבאופןמלאאתמהשהואמתרגם,והואעלוללספקתרגוםשגויאומטעה.במקריםמסוימיםילדים

ובנימומלץלהימנעככלהאפשרמקבלתעזרהבתרגוםמילדיםלכן,מוסריםתרגוםשגויבמתכוון.

משפחהקרובים.גםעםבנימשפחהוגםעםמגשרים,חשובשהפסיכולוגיהיהערלרמזיםשהמתרגם

במתןתרגוםמקוצרלתשובותותהמתבטאמטהאתהשיחהומנסהלהגןעלהעוליםע"יהשמטות

 ,Searight & Searightארוכות,וכןתרגוםתשובותלאמותאמותלשאלותשנשאלוע"יאישהמקצוע(

).2009

 

הערכה פסיכולוגית רגישת תרבות התאמת תהליכי. 3

נראהכייותרמכלתחוםאחר,דרושותהתאמותתרבותיותבהתייחסלהערכהשלילדיעוליםהחל

תהליךההערכהמתייחסווח.יוכלהבמתןהמלצותוכתיבתהד,משלבאיסוףמידעעלהרקעלבעיה

השימושלתהליךכוללשלאיסוףשיטתיותכלולכלהמידעהמתקבלממקורותשוניםעלהילדכאשר

.)(מסמךהסטנדרטיםאבחוןפסיכולוגייכוללהיותחלקמןההערכההפסיכולוגיתבכליהערכהל



http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/mediniyut/HanchayotVeNehalim/StandartimVaadodHok.htm
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 )אינטייק( ומר רקעחיסוף א .א

להרחיבאתאיסוףהמידעלאחריצירתקשריאמון,ישגשיםלהערכתילדיםמתרבויותשונות,יכאשרנ

,חברתיהשאלותהמקובלותלגבירקעמשפחתי,התפתחותיממקורותשונים,ולגבימגווןנושאים.

שלהילד.בכלאחדמהתחומיםישמקוםלהרחיבהקרוביםלמעגליהקשרותוחינוכיבדרךכללמתייחס

 .אביםוגורמימדיניות,ואתההשפעהשלמשאתהשאלותולברראתהתפיסההתרבותיתשלהמשפחה

 )Acculturationמעברוההסתגלותהתרבותית(החייםבארץהמוצא,רקעעלה .1

יהשלהמשפחהולקבלתאורשלתהליךיסטוריתהעליהסיפורהעלייהואתחשובלברר

הקליטה.מההיהאורחהחייםבארץהמוצא?מההביאםלעלותלארץומההיוהציפיותמן

כרוכהההגירהעצמה?האםנפרדומבנימשפחהודמויותמשמעותיותהמעבר?במההיתה

האםההורים.מהאופיהקשרשנשמרלאחרהעליההפרידהויתהליכאחרותבגללהעליה?

מההןהציפיותההתפתחותיותוהחינוכיותאוהילדיםחווטראומותבעבראובדרךארצה?

בארץהמוצא,ומהההרכבהמשפחהשבתרבותהמוצא?במהעסקובניהמשפחה?מההי

באיזהמידההמשפחהוהילדיםמרגישיםשהםהסתגלולארץהרכבהמשפחהבישראל?

באיזהשפהמתקשריםבחייהיומיוםועםמי?החדשה?

:החינוכייםבארץובארץהמוצאבהקשריםהילדתפקודהערכת .2

ההתפתחותוהחינוךבארץסטוריתהלמידהשלילדיהעוליםהחלמתהליכייהאתחשובלברר

,מערכותהחינוך,הישגיםלימודייםתהליךההסתגלות,והתפקודבהמוצא.רצוילקבלמידעעל

צורךבעזרה,אבחוניםאותכניותהתערבותבמידהוהיו.ניתןלהיעזרבשאלותהמזמינותאת

יביים.והנחשביםלתלמידיםנורמטההוריםלהשוותאתהילדלילדיםאחריםהמוכריםלהם

במהלךאיסוףהמידעעלרקעהתלמידובהמשךבהערכהעצמהחשובביותרלברראת

התהליכיםשלרכישתהשפההראשונה(שלתרבותהמקור)ולהעריךאתהשלבבונמצא

 התלמידמבחינתרכישתהעבריתכשפהשניה.

םלמפותאתההקשריגםרצויבהתייחסלהערכתהפרטבהקשרהמערכתיהרחביותר,

החברתייםוהתרבותייםהשוניםשאתםהתלמידבאבמגע.בהקשרזהרצוילהעריךאתהיכולת

שלילדיהעוליםלעמודבדרישהלמעבריםביןתרבותייםיומיומיים.עלפיהגישההאקולוגיתשל

)יכולתהמעברביןהקשרים(למשלביןהביתוביןביה"ס)תוךהבנתהקודים1979ברונפנברנר(

ייםשלסביבותשונותוהתנהלותבהתאםהיאמשימההתפתחותיתחשובה.בספרותהתרבות

""frame switchingעלהערכתכישוריםבהקשריםרבתרבותייםמתייחסיםליכולתזאתכ

(Hong, Morris, Chiu, Benet- Martinez, 2000) במקרהשלילדימהגרים,הפערבין.

עלוללהקשותעללשינוי,דרישותמערכתהחינוךתרבותהמוצאוההתנהלותבמשפחהלבין

הקבלהוהגמישותשלההוריםלגביאימוץנהליהתרבותההתמודדותעםמעבריםאלו.

המקומיתעלידיילדיהםעשוייםלעזורלהסתגלותם,ואילודרישהנוקשהלשמירתתרבות

המוצאעשויהלהקשותעלהשתלבותם.
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 הערכה התהליכי  .ב

 והערכהדינמית)RTI(תגובהלהתערבותהערכהבאמצעות .1

מתרחקתמןצרכיהלומדוהדוגלתבהערכהמבוססתגישההאחרוןהחלהלהתגבשבעשור

מעניםהחלטהעלולקבלתכמצעעיקרילהערכהפורמאלייםההשענותעלמבחניםפסיכולוגיים

 Response to)והתערבויותמתאימות.מתוךגישהזאתצמחהגישתהתגובהלהתערבות

Intervention, RTI)ומתכללתהליכי,המודלשםדגשעלמניעהותהליכיהערכהדינמיים.

.תלמידיםעלהתאמתההוראהוההתייחסותלצרכיההמבוססיםהערכהוהתערבותשיטתיים

מציעמערךהערכהותמיכהעלפימספררמותהחלמתכניותהמתאימותלמניעתקשייםRTI-ה

עקרונות-מודלתגובהלהתערבות(ועדלתמיכותפרטניותאינטנסיביותתלמידיםהבקרבכלל

(Glover & DiPerna, 2007;בעקבותהבשלהדגשעלשילובשלהוראהמותאמתוהערכ.

.נחשבלגישהמתאימהבמיוחדלהקשריםרבתרבותייםRTIהתערבות,ה

עודשלתגובותתלמידיםיססתעלתוהערכהעלפיתגובהלהתערבותמבמבחינהמעשית,

מרמהאוניברסאליתעדרמה,שונותעלפישלשרמותיותהתערבולומותאמותלתכניותהוראה

  (ראהתרשים).פרטנית



מערכות אקדמיות מערכות  התנהגותיות

רמה שלישונית

פרטניות,התערבויותאינטנסיביות

תלמידיםאינדיבידואליים•

מבוססהערכה•

עוצמהגבוהה•

לזמןממושך•

5-1  

רמה שניונית

התערבויותקבוצתיותממוקדות

)בסיכון(תלמידיםמסוימים•

יעילותגבוהה•

תגובהמהירה•

1 -15 

75-85 

רמה ראשונית

התערבותאוניברסלית

לכללהתלמידים•

פרואקטיבית,מניעתית•

רמה שלישונית

פרטניות,התערבויותאינטנסיביות

תלמידיםאינדיבידואליים•

מבוססהערכה•

ממושכים,תהליכיםעוצמתיים•

רמה שניונית

התערבויותקבוצתיותממוקדות

)בסיכון(תלמידיםמסוימים•

יעילותגבוהה•

תגובהמהירה•

75-85 

רמה ראשונית

התערבותאוניברסלית

כלהתלמידיםוהקונטקסטים•

פרואקטיבית,מניעתית•

 

)תגובהלהתערבותמודל),2009(המודללקוחברשותמענביוזלצמן(

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/Meyuchadim/special_edu/RTIEkronotLiba.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/Meyuchadim/special_edu/RTIEkronotLiba.htm
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ההתערבותמבוססתעלמיפויצרכיםוגיבושהתערבויותלכללהתלמידים,ברמה,Iברמה

כתתיתוביתספריתשיופעלועלידיהצוותהחינוכי.תפקידהפסיכולוגהחינוכילהיותגורםמיעץ

ות.ותומךבתהליךהערכתצרכיהתלמידיםמבחינהלימודית,חברתיתורגשיתובגיבושהתכני

,הדגשהואעלאיתורתלמידיםשאינםמגיביםלהתערבותברמההראשונהIIברמה

 ;Barnett, et al., 2006וזקוקיםלעזרהאינטנסיביתיותרבקבוצותקטנותאוברמהפרטנית(

Barnett, Van DerHeyden, & Witt, 2007; Hirsh-Pasek, Kochanoff, Newcombe, & 

deVilliers, 2005).אלוזקוקיםלסיועממוקדבתחומיםמסוימיםוהתאמתדרכיתלמידים

המטרהשלפעולותבאופןמיטבי.סתגלותםדיבכךבכדילסייעלהבמקריםרבים.הלמידה

המניעהוההתערבותהמוקדמותבשתיהרמותהראשונותהיאלמנועהפניהמוטעיתשלילדים

 ,Garcia & Ortizעקשייםהנובעיםמלקות(עםקשייםעלרקעתרבותיוסביבתי,ולאעלרק

).מחקריםמראיםשהערכהבגישהזאתממעיטהבמספריהילדיםעםשונותתרבותית2004

,ואףמאפשרתזיהויילדיםמחונניםשלאהיינוושפתיתאשרמזוהיםכילדיםעםצרכיםמיוחדים

גם.(  Lidz, 2001; Lidz & Macrine, 2001)מאתריםבאבחוניםהסטנדרטייםהפורמאליים

הלמידהוההתנהגותבהקשרתהליכי,תהליךההערכהמתבססעלתיעודIIוגםרמהIברמה

הביתספריוכןשימושבכליםהמעריכיםהתקדמותיחסיתליעדיםשנקבעיםבתכניותהלימודים

לעקובאחריהיא.המטרהבכליםאלו(curriculum based measures)ובתכניותההתערבות

.(Glover & DiPerna, 2007)השתנותשלהתלמידיחסיתלקריטריוןולאבהשוואהלנורמה

מותאמת,בכדיעזרבהערכהדינמיתשלהשתנותבעקבותהתערבותיברמהזאתגםמומלץלה

לבדוקהשערותלגביגורמיקושיאפשריים.

בכליםקיימיםכדילבררלעיתים)נעזריםRTIבהערכהבאמצעותתגובהלהתערבות(

נותכבסיסלאבחוןדינמי.יכולתלמידהוקצבהשתנותבטווחקצר.זאתעלידיהעברתמטלותשו

בגישהזאת,לאחרהעברתפריטים,ניתןלזהותנקודותקושיולערוךהתערבותמותאמת

אתתואםהכוללתמשובולמידהשלמטלותדומות,ואזלהעריךשובאתהתפקוד.תהליךזה

הגישהשלפרופ'פוירשטייןשמתמחהבהערכתילדיםע"יבדיקתכושרההשתנותשלהאדם

 ,Feuerstein et al., 1986; Feuerstein, Klein & Tannenbaum) מדילמידהשוניםבמי

1991; Feuerstein, Jackson & Lewis, 1998)עלפילידז,שאימצהשיטותשלהערכה.

דינמית,תפקידהמעריךהואלגלותמהשהילדיודעאויכוללעשותובאיזהתנאים.כאשרהוא

תמהיאפשרהצלחה,בהתחשבבשונותהשפתיתוהתרבותיתמתקשה,המשימההיאלגלו

);Lidz, 2001 טל(תשנ"ט)).בצורהזאת,לדוגמא,פנה,אגלסיאסולידז-מי(Pena, Iglesias, 

& Lidz, 2001)לימדוקבוצהשלילדיםשדיברואנגליתכשפהשנייהתוךהתמקדותבהקניית

שמעותיביןהידעהשפתיבאבחוןמקדיםלביןשבועותבלבדומצאוהבדלמ4אוצרמיליםבמשך

ההערכהשהתקיימהמספרשבועותלאחרתהליךההקניה.
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זקוקיםהמעטיםשאינםמגיביםלהתערבויותהכלליותיותרומתייחסתלתלמידיםIIIרמה

,להתייחסותפרטניתאינטנסיבית.לגביתלמידיםאלוישמקוםלהערכהמעמיקהורחבהיותר

IIIרובעלידיהפסיכולוגעצמו.הערכהברמהפילעכתשנער,באמצעותכליאבחוןסטנדרטים

מיועדתלקבלתהחלטותבעיקרבנוגעלזכאותלשירותיםמיוחדיםונוספיםעלאלוהקיימים

).אלוילדיםמורכביםילדיםבעלינכויותוקשייםלעתיםמדוברבבדרךכללבמערכתהרגילה(

תערבותבאמצעותהוראהיחידניתוהתערבויותממושכותותכופותע"יצוותרבהזקוקיםלה

מקצועי.



  יים מותאמים גואבחון פסיכולותהליכי הערכה  .2

ההערכהשלתלמידיםעוליםהיאתהליךמקיףשלאיסוףאינפורמציהלגביהתלמידאשר

חויותיוההתפתחותיותתרבותיים,סביבתיים,פוליטיים,-מתייחסלהשפעותשלגורמיםסוציו

הקשוריםלרכישתשפהוהרגליםתרבותייםגורמיםוהחינוכיותשלהתלמיד,ובמיוחד

)(Scribner,  2002;בבחירתהכליםושיטותההערכה,חשובלהתייחסלסיבתההפניה.

גםכאשרסיבתההפניההיאלבררצורךבהשמהבחינוך.תמטרתההערכההפסיכולוגילו

מיוחד,חשובלהעזרבהערכהבכדילברראפשרויותולתכנןהתערבויותבמסגרתהחינוךהרגיל.

הערכההמתחשבבשוניהתרבותיוהשפתידורשהשקעהועשוילהיותארוךיותרההליךת

בביצועההערכהעלפנימספרישהדוגלים.שאינםעוליםמהערכהפסיכולוגיתשלילדים

מפגשיםעלמנתלהעריךהשפעתההכרותעםמצבימבחןולצמצםגורםזהבבדיקתהתפקוד.

מגבלותשבשימושבכליםסטנדרטייםשאיןלהםנורמותעבוריםיהיומודעיםלהפסיכולוגחשובש

כהמקיפההמאפשרותהערחלופיותלחפששיטות.בהתחשבבכךישצורךהאוכלוסייההנבדקת

להעריךאתרמתרכישתהשפהבאופןפורמאלייוניח,.כחלקמהתהליךותקפהעדכמהשניתן

 ,Rogers et alלכלולאתהמידעהתרבותיוהלשוניבדו"חותהפסיכולוגיים(ובלתיפורמאלי,ו

מומלץשפסיכולוגיםחינוכייםידעולהתאיםאתכליההערכהואופןהעברתםכאשריש).1999

צורך,תוךציוןהשינוייםשנערכובמהלךההערכה.כמוכן,חשובלהתייחסלשילובשלהערכה

.תצפיתיתואיכותניתלצדההערכההכמותית



 תחומי הערכה ייחודייםא.

 .הערכתמיומנויותשפתיות1א

אתתתבססעלידעלגבירכישתשפהשניהותקחבחשבוןשלילדיםעוליםחשובשההערכה

ןמושפעותמעםזאת,ישלזכורכיגםהיכולותהשפתיותבשפתהאםרמתהשפהבשפתהאם.

השהיהבארץ,ממידתהחשיפהלשפתהמוצאומןהצורךלהתמקדבלימודהמעבר,ממשך

גםשניהגורמיםהאחרוניםמשליכיםבמיוחדעלרכישתשפתהמקוםהקולטהשפההחדשה.
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בשלכך,גםכאשרנעשיתהערכהבשפתהאם,נמצא Tabors & Snow,2002). גילהרך(ב

אוריהשמוצגתע"ישוןושותפיויהתלעיתיםהנמכהברמתהמיומנויותהשפתיות.

(Schon, et al., 2008),ע"יילדיםבגילאימצביעהעלארבעהשלביםבלמידתשפהחדשה

חדשים,3-כללאורכוכקליטהבתרבותחדשה.בשלבהראשון,שבדרךההגירהוהבמהלךבי"ס

כאשרלקראתסוףתקופהזאתיתחילולהגיב,תלמידיםנוטיםלשתוקולהתמקדבנסיוןלהבנה

חדשים6-3ראשונית(מהשפתיתההפקההשנישלהבמלהאובתשובותשלכן/לא.בשלב

בערך),עדייןישמיקודבניסיוןלהבנהאבלהתלמידיםמתחיליםלהשתמשבמשפטיםפשוטים.

בשלבהשלישישנמשךעדכשנתיים,ישהתקדמותהדרגתיתבהבנהובאוצרהמיליםובאורך

מהגריםמגיעיםלשלברביעישליכולתדיבוריומיומישוטףברמהההמשפטים.מרביתילדי

שנים.3-2תוךב(intermediate fluency)בינונית

עםבקצבשונהבהמשך,חשובלשיםלבלשניסוגיםשלמיומנויותלשוניותהמתפתחות

השפההמדוברתמשרתת.יה.הראשונהמתייחסתלמיומנויותשפהבסיסיותיהמעברלשפהשנ

נרכשתבטווחשלרמהזאתשלשפה.יומיוםומאפשרתהסתגלותלחייחברההחייאת

יוצרתאשליהשלמיומנותונחשבתלשטחיתיותר.לעתים,רכישתהשפההמדוברתכשנתיים

.Scribner, 2002)(בגללהיכולתלקרארמזיםמןההקשרעלמנתלהביןגבוהותיותר,שפתית

אקדמיתשנדרשת-מיומנותשפתיתקוגניטיביתנדרשזמןרביחסיתעלמנתלרכושלעומתזאת,

(cognitive-academic language proficiency).שלחומרמופשטוהבנהללמידהלאוריינותו

הזמןהמינימאליחשיבהאקדמיתבשפתהאם,ותמיומנילדיםמגיעיםמרקעאורייניוישכאשר

סקירתמחקריםשנערךע"ישוןושות',פישניםעל4ההואילהגעהלרמתהכתהבשפהשני

כאשר.היבשפהשנישפתיתהאקדמיתשניםעדשמגיעיםלמיומנות5-7שותכנדרואילולרוב

שניםכדילהגיעלמיומנות10-8ביןותמדוברבילדיםללאניסיוןחינוכיפורמאלי,לעתיםנדרש

וישראללהוריםעוליםאושהגרבגםכאשרילדיםנולדו.ואףיותראקדמיתמספקת-קוגניטיבית

להתחשבבסביבההאורייניתהמוקדמתולהשלכותיהעלישצורךעםההוריהםבגילצעירמאד,

מסלולי2מצביעיםעל(Tabors & Snow, 2002)טייבורסוסנו.התפתחותשלהאוריינות

האחד,הוריםלשונית.במסלול-עיקרייםבקרבילדיםשרוכשיםשפהבסביבהדו התפתחות

נייסודשלהשפהבשפתהאםשלהמשפחה(אובשתיהשפות)ודואגיםאוריינייםמקניםאב

ילדיםאלובדרךכללמגיעיםלאוריינותטובהבהגיעםללמידהלחשיפהלשוניתעשירה.

במסלולהשני,ההוריםמוותריםעלשפתהאםועובריםלשימושבשפתפורמאליתבבי"ס.

מסגרותחינוכיותישגםילדיםשנכנסיםל.המקוםגםכאשראיןבפיהםכישורידיבורתקינים

לפנישרכשואבנייסודבהתפתחותשפהבקרבהמשפחה.טייבורסוסנומגילצעירמאד,

מצביעיםעלהגורמיםבמסלולהשניכגורמיסיכוןלקשייםבמיומנויותלמידהפורמאליות.לפי

יםאתשפתהמקוםראיותשמביאים,ילדיםאלולעתיםמטעים.בהגיעםלביה"ס,הםמדבר

ניתללאקשיים,אולםמתקשיםלהפיקמשמעותעלסמךככשפתאםואףרוכשיםקריאהט
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.נראהשקיימתחשיבותרבהלרכישתהמבנההלקסיקאליודקדוקישלשפהבכלשפהקריאה

שהיא(שפתהמוצאאוהמקוםאליוילדיםהגרו)ושקיימתהכללהשלאבנייסודאלומשפה

לשפה.

ה)פיתחהמבחןלהערכתרמת"הרשותהארציתלמדידהוהערכה(ראמ,אופןמעשי

מעריךט').מבדקזה-רכישתמיומנויותבשפההעבריתכשפהשניהלתלמידיםעולים(מכתותג'

שלמשרדהחינוךלעבריתכשפהשניה.תכניותהלימודיםכישורישפהעלסמךקריטריוןשל

סיוענדרשלתלמידיםעוליםבכדילאפשרהשתלבותםהמוצלחתמטרתהמבחןהיאלבדוקאיזה

בכתותאםעםתלמידיםדובריעבריתכשפתאם.המבחןמיועדלהעברהע"יהצוותהחינוכי,אך

חשובלהתייחסלתוצאותבהערכההפסיכולוגיתשלילדיםעולים.(ניתןלהורידאתהמבחן

.ראמ"ה)-(מבדקבעבריתלעוליםחדשיםה"והמדריךמאתרהראמ

יהיהשימושבשפהביחסלשנתהעלרמתמיליםבעבריתוהאוצרתרשםמניתןלהבנוסף,

 (Scribner, 2002)סקריבנר.יםילאפורמאלבעזרתמספרכליםיהיושלבירכישתשפהשנ

,CAT,TAT(כמוסיפוריםחיבורשלםומבחניםהמאפשריממליצהעלשימושבשיטותהערכה

קטעישלתיעודיומןעזרבדיווחימוריםותצפיותהכולליםילהגםניתן.ראיוןו,והשלמתסיפור)

ףהדיבור,טרמתההבנהלעומתשוכןהתייחסותל,הכתבות,(CLOZE)דיבור,מבחניקלוז

גםסקירבנר.עלפניזמןוקצבהלמידהשלמיומנויותאלומילים,וידעבתחבירודקדוקאוצר

ריכולתהתלמידיםהעוליםלהסיקמסקנות,להעריךמצביםוברלשמציינתאתהחשיבות

.בשפההשניהולהפעילחשיבהביקורתיתולנתחמידע



הערכתמיומנויותתפקודיומיומיותובהקשריםשונים..2א

דיווחיםשלהצוותהחינוכיוהמשפחההמכירים עלחשובשמידעעלמיומנויותיומיומיותיתבסס

היטבאתהתלמידבהקשריםשונים.בתהליךאיסוףהמידעמהדיווחיםחשובלבקשתאורים

בסיטואציותשונותובמילוימשימותבלתיפורמאליותאופרטיבייםשלהתנהגותהתלמיד

כן,מומלץ.כמובמשפחהאובשכונה,פעילותבשעותהפנאי)(למשל,קבלתאחריות

במהלך לעומת ובהפסקות במקצועות שוניםשהפסיכולוגיחדעםהצוותהחינוכייערכותצפיות

.ישמקוםלתעודהפעילותשלהתלמידבהקשריםהשוניםוהתגובותלנסיונותשעורים

התנהגותרגשיתחברתיתהתערבותשונים.לעתיםניתןלהעזרבכליאבחוןלהערכת

.אולםצריכיםהמתבססיםעלדיווחהוריםומוריםבשאלונים(למשלשאלוניקונורסואכנבך)

להתייחסבזהירותלנורמותכאשרהןמערביותולאמותאמותלתרבותהמוצאשלהעולים.



 סייגים ודרכי התאמה – שימוש בכלי אבחון פורמאלייםב. 

טל(תשנ"ט)-מימבוססעלהנחותיסודבפסיכולוגיההמערבית.השימושבמבחניםסטנדרטיים

מציינתמספרהנחותסמויותשעלולותלגרוםלהטיה:הנחתהאוניברסאליותשלתהליכים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivdakAmit/Mivdak_Olim.htm
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פסיכולוגייםושלביהתפתחותשונים;הנחתהאובייקטיביותהמביאהלציפייהשמשמעות

ואיןחשיבותמיוחדתלהקשרהסיטואציהשלהמבחןדומהאצלילדיםמתרבויותשונות

התרבותי;הנחהשמעצםהיותםעוליםצעיריםניתןלצפותלהשתנותולמידהמהירהללא

התערבותמיוחדת,ועלכןתוךזמןקצראפשרלהעריךילדיםאלוולהשוותםעלפינורמותשל

ישמספרילדיםישראליםותיקים.באשרלתכונותהפורמאליותשלכליהאבחוןהסטנדרטיים,

בהעתקתתקפותהשימושבכליםבהתייחסלילדיםעולים.אתספקבלהעמידהעשוייםגורמים

test item bias).(כליאבחוןפורמאלייםמתרבותאחתלאחרתישנהסכנהשלהטייתפריטים

,בתרבויותשונותיתכנומשמעויותשונותלמשימותהאבחון(גםכאשרהמשימותאינןמלוליות

במטלותכמוסידוראוהשלמתתמונותיתכןותלמידיםעוליםיפרשואתהתמונותבאופןלמשל

 & Hinkle, 1994; Lonner)(שונהעלעלפיהרקעהתרבותיוהדבריוביללשוניבתשובותיהם

Ibrahim, 1996כן,קיימתבעיהשלשונותבמשמעותהקשרהאבחון).כמו(construct bias).

שלההערכהעלוללהיותמצבלאמוכרמבחינהתרבותית.למשל,הבקשהכלומר,עצםההקשר

עלידימבוגר,כאשרברורלילדשהמבוגריודעאתשנשאלותתשובותלשאלותמבחןמתןל

התרבותשליוצאיאתיופיה.דוגמתאינההולמתאתהנורמותשלתרבויותכ,התשובה

מתרבויותשונותיכירומגווןכליאבחוןחשובשפסיכולוגיםחינוכייםהעובדיםעםילדים

התלמידיםכוללהתייחסותלתרבותורמתהידעהשפתימאפייניויתאימואתבחירתהכליעלפי

–WISC-R95למשל,בחוברתההוראותלבוחןשל).Rogers et Al., 1999ומגבלותהכלי(

מומלץלהימנעמאבחוןילדיםשטרםרכשועבריתברמההמאפשרתאבחנהביןהיכולת

אין לבחון ילדים המלצתמחבריהמבחן:"פיהבסיסיתלביןרמתרכישתשפהחדשה.על

שנים בישראל בסביבה דוברת עברית. אם החלטת בכל זאת לבחון ילד  4-הנמצאים פחות מ

עליך לוודא כי הוא שולט בעברית במידה מספקת כדי  שנים, 4-עולה הנמצא בארץ פחות מ

 4-למנוע פגיעה בביצועיו במבחן. גם אם החלטת לבחון ילד עולה הנמצא בארץ פחות מ

).1998(קאהן,"מבחן 'אוצר מילים' -אין להתחשב בציון התת .I.Q-שנים, אזי בחישוב ציוני ה

כיהנורמותמתאימותבעיקר(תשל"ט)מצויןבמדריךהעברי WPPSIגםבהתייחסלמבחן

לילדיםלומדים.במידהונבחןילדשאינומבקרבגן,יתכןכיהנורמותשבמדריךגבוהותמעט

עבורו.

במידהובכלזאת,מתחייבתהערכהשלילדיעוליםשטרםרכשועבריתברמההמאפשרת

פתהאםשלהערכהע"יפסיכולוגהמדבראתשהפניהללהעדיףרצויהערכהבשפההעברית,

שימושבכליםסטנדרטיםבשפותבאמצעותמומלץלהעריךאתהתלמידואםניתן,התלמיד

בשפהאנגלית,צרפתית,ספרדיתאומתוקנניםלמשל,שימושבאבחוניאינטליגנציה,שונות

.רוסית

כלילבחוראתחשובכליםמתאימיםמבחינהשפתיתותרבותית,בנמצאבמידהואין

תוךהתחשבותמודעתלמידתהטעינותהתרבותיתוהדרישההשפתיתשלמרכיביהערכהה
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הציעלחלקאתתתיהמבחניםשבכליםשוניםעלפי(Ortiz, 2005)המבדקיםהשונים.אורטיז

).מתוךהניתוחיםשלוניתןלראותשלרובהמבחניםנספח(ראהמטריצהשלשנימימדיםאלו.

עםרמתלולייםילאמדוגמאותלכלים.יחסיתמטעןתרבותינמוךישלולייםילאמהביצועייםה

ילדיםעםמגבלותשללהערכתכישוריםקוגניטיבייםטעינותתרבותיתנמוכהיחסיתהמתאימים

דורשיםתשובהאינםבמבחניםכאלופריטים,הLeiter-R,UNIT,מבחןרייבנסשפתיותכוללות

גםבאמצעותג'סטות(תנועותהדגמהשלהמטלההוראותומתןמאפשריםוחלקםאףלוליתימ

אופןהצגתהמטלותהעשויותבאיוריםוהעםזאת,ישלהתחשבבהתאמההתרבותיתשל.ידיים)

כאשראיןבנמצאכלילאמילולי,החלקיםהביצועייםשלכליםלהשפיעעלתוצאותהאבחון.

אינטליגנציהפלואידית(לעומתידענרכש)נגישיםכמומבחניקאופמןאוווכסלר,המצביעיםעל

עשוייםלשמשכליהערכהאךדורשיםיתרזהירותוהתחשבותבטעינותהתרבותיתוהדרישות

רמתהדרישההשפתיתוהטעינותהתרבותיתשלמבחניםרביםשבשימושהשפתיות.

תגםלכווןאתהפסיכולוגיההחינוכיתנבדקהע"יאורטיזבארה"ב,אךנראהשטבלאותאלויכולו

השימושבכליםמקביליםעםעוליםבארץ.

כאשרנעזריםבמגשרבתהליכיהערכה,עשוילהיווצרמצבשהשאלהנשאלתבצורהשונה

אושניתניםרמזיםלתלמיד.כמוכן,יתכןשאיןמונחיםמקביליםבשתיהשפות.בתהליך

שלנוכחותשלהמגשרישנההשפעההעבודהעםהמגשר,עלאישהמקצועלהיותמודעלכך

). ,.1999Rogers et al(משמעותיתעלדינאמיקתהיחסיםביןאישהמקצוע,התלמידוהמגשר

במהלךמנעככלהאפשרמשימושבמתורגמניםו/אובמגשריםיעלכן,ישמומחיםהממליציםלה

בכליםתצפיתייםלשונייםולשימוש-שלהעברתאבחוןסטנדרטי.מומלץלחתורלמאבחניםדו

).Searight & Searight, 2009ולאמילולייםכאלטרנטיבה(

להכשרהיעודיתשלהמגשריםכדירבהעזרבמגשרים,ישחשיבותיבמידהוישצורךלה

כן,חשובשהמגשריםשידעולהעביראתהפריטיםבאופןמדוייקבשפתהאםשלהתלמיד.כמו

תשלרמתהקושיוהפרושהשונהשלפריטיםבעקבותיתנולבוחןמידעלגביהשתנותאפשרי

במידהורק,מובנותבעבריתהמטלותאםתחילהבמידהונעזריםבמגשריםישלבררתרגום.

קייםחסרבידעלברראםכדיםלשפתהאםשלהעולהותרגבקשאיןתשובהנכונהבעברית,לו

) ,Lamar, Lopez &השפהברכישתהעדייןמתקשאובמיומנויותחשיבהאואםהתלמיד

2002; Scribner, (1997)Demartini, -Scully(.



 ניתוח ושימוש בתוצאות ההערכה של ילדי עולים .ג

הפסיכולוגיתמורכבמאיסוףשיטתי,הצלבה),תהליךהערכה2007עלפימסמךהסטנדרטים(

בעבודהעםתלמידיםעוליםאמירהזאתמקבלת.ותכלולשלמידעממקורותוזויותראיהשונות

מצייניםאתהחשיבותשל APA (2002)ותהעבודההביןתרבותיתשלהנמשנהתוקף.גםעקרו

םוראייתההערכהכתהליךתכלולמידעממקורותשונים.הםממליציםעלשימושבמגווןכלי

http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Lamar,%20Dianna
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Lopez,%20Emilia%20C.
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Lopez,%20Emilia%20C.
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Scully-Demartini,%20Diane
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התכלולממקורות,מתמשךוהשוואתיבהקשרההתפתחותי.ככלשהתלמידיםצעיריםיותר

יה,תכלוליבדומה,ככלשקשייהתלמידמתגליםקרוביותרלמועדהעלשוניםמשמעותייותר.

רק כאשר יש קושי המתבטא בהקשרים שונים אפשר מידעממקורותשוניםמשמעותייותר.ה

 !באופן התמודדות הסביבהבהשפעת ההגירה והסיק שהקושי הוא בילד ולא ל

אמיתיתה.לקותילייםשלרכישתשפהשניאישלהבחיןביןלקותאמיתיתלביןהשלביםהנורמ

 IDEA)חייבתלבואלידיביטויבשתיהשפות.כמוכן,עלפיההנחיותהחוקההאמריקאית

תההוראהמותאמתומספקתבתחוםהשפהיניתןלקבועלקותרקלאחרבדיקהשהי(2004

מר בוודאות ואם אין לקות בשפת האם, לא ניתן לוהחשבון,ושקיימתמיומנותשפתיתמספקת.

במקריםאלה,סמפטומיםשללקותעשוייםלהיותביטוייםשלתהליךשמדובר בלקות למידה.

.Schon et al., 2008)יה(ירכישתשפהשנ

ישמספרנקודותשעשויותלתרוםלשיקולהדעת.בתהליךניתוחתוצאותאבחוניםפורמאליים

לביןהתפקודמהגרתלמידשלתפקודהפעריםביןתייחסלמציעלה(Ortiz, 2005) אורטיז

וההטמעותהתרבותיתשלהנרכשתרמתהשליטהבשפה,תוךהתחשבותבהנורמטיבי

הואאףמציעהתרבותיתוהדרישההשפתיתשלכליההערכה.ותלצדרמתהטעינ,התלמיד

אחריםמציעיםמפתחלתוספתנקודותבצינוןתפקודהתלמידיםבאבחוניםעלפימימדיםאלו.

שבהעדרנורמותמותאמותתרבותיתניתןלהשוותאתהעוליםהמתקשיםלקבוצותבקרה

מאפשרתהשוואהזאת.) ,Sheldrick, &Nath, Garcia, -MarrsKendall 1999(מקומיות

תלמידיםדומיםאחריםעוליםשמתקשיםביחסלתפקודשליםתלמידהסתכלותעלתפקוד

). Rogers et al., 1999(יםעולים,לתלמידבאופןשנחשבנורמטיבישניההשפהאתהורכשש

מנעיבכלמקרה,מומלץלחפשאתנקודותהחוזקוהתהליכיםהתקיניםהמקדמיםלמידהולה

לנקוט במשנה זהירות ולוודא  מומלץ יהלהתמקדבחסריםשלהתלמידיםהעולים.ימהנט

שנעשו נסיונות להתערבות במסגרת הרגילה, במיוחד כשמדובר בהערכת ילדים עולים 

 לצרכי השמה בחינוך המיוחד. 

http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Sheldrick,%20Radley%20C.
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Nath,%20Sanjay%20R.
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Marrs-Garcia,%20Abbe
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Marrs-Garcia,%20Abbe
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Kendall,%20Philip%20C.
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Kendall,%20Philip%20C.
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 התערבות .4

ולאכפעולהנפרדת.רצוילראותאתההערכהשלילדיםעוליםכחלקמתהליךכוללשלהתערבות

בדיההתערבות:הערכה,תהליכיהיוועצות,ולסוגיותשלהתאמהרבתרבותיתישמשקלבכלר

התערבותמערכתיתוטיפולפרטני.



עבודהעםמוריםוהוריםבמערכתהחינוך–מותאמתתרבות)קונסולטציההיוועצות(א.

במהלךאיסוףהמידעלהערכהובהמשךבהתערבותבעקבותההערכהשלילדיםעולים,פסיכולוגים

היאחלקבלתינפרדמןההערכהשלהיוועצותה.עםמוריםוהוריםהיוועצותנעזריםבתהליכי

תלמידיםלהיוועצותהמתייחסתב.RTI)(מודלשלתגובהלהתערבותהפרוטוקוליםבתלמידיםעלפי

ביןתרבותיתמוגדרתכשרותעקיףהיוועצותלעבודהביןתרבותית.תהליךהחשובלהתאיםאתעולים

מענההולםלצרכיםולערכיםהתרבותייםשלשבוהפסיכולוגהמייעץמתאיםאתההתייעצותבכדילתת

יותהתרבותמגדירהאתההקשרשלההיוועצות,אתהזהוהמתייעץומושאההיוועצות(נושאהבעיה).

וההשתייכותשלכלאחדמןהמעורביםבתהליךההיוועצותואתהנורמותליצירתקשריםביןאישיים

(Sarason, 1971; Ingraham, 2000)במצביםשלהבדליתרבותביןהפסיכולוגהמייעץלביןהמורה.

תפיסותאתהדמיוןוהשוניביןהקחתבחשבוןלצריכיםאוההורההמתייעץוהתלמידמושאהבעיה,

,הפסיכולוגצריךלהיותמודעלהבדליםאינדבידואלייםאתזיחדעם.משולששלכלאחדבהתרבותיות

תרבות.כלבתוךולשונות

מציינתשפסיכולוגיםהמייעציםבהקשריםביןתרבותייםצריכים(Ingraham, 2000)אינגרהם

לנקוטבעמדה,ולהיותבעליידעומיומנויותשיאפשרולהםא)להתייחסבוזמנית(באופןסימולטני)

ושפהמשותפתלריבויזויותראיה]פרספקטיבות[שלהמתייעציםומושאיהבעיה;ב)ליצורתובנות

במהלךההיוועצות,הידעוהמודעותמאפשריםביןנקודותהמבטהתרבותיותהשונות.ותהמגשר

לפסיכולוג(המייעץ)לבחוןאתמידתהבולטותשלזהויותתרבותיותשונותבאינטראקציה.ליאונג

(Leong, 1996)מתייחסלשלשרמותזהותוהשתייכותשהפסיכולוגצריךלשיםלבאליהן:זהות

אוהשתייכותלקבוצהתרבותית,וזהותאוניברסאלית.במיוחדבתחילתתהליךההיוועצות,פרטית,זהות

ישחשיבותלכךשהיועץיתאיםאתעצמולמימדהזהותשהמתייעץמציג.בהמשךהתהליך,ניתן

להדגישיותרתהליכיגישורובנייהשלתפיסהמוסכמת]משותפת[שלהבעיהודרכיההתערבות.

תחמישהדפוסיםשלדמיוןושוניתרבותיהשכיחיםבקונסולטציהביןתרבותיתבהקשריםאינגרהםמציינ

השפעותההדדיותלתייחסלהרכבהתרבותיויהפסיכולוגבעבודהעםהדפוסיםהשוניםחשובשחינוכיים.

בדפוסהראשון,ישדמיוןביןכלאחדבמשולששלהקונסולטציה.בשני,ישדמיוןביןבאופןמערכתי.

תכןהיוועצותביןפסיכולוגשעלהתהמייעץלביןמושאהבעיה,ושוניתרבותישלהמתייעץ.למשל,

חברהעמיםלגביתלמידמתקשהשאףהואממוצאדרוםאמריקאי.מומוצאשמדרוםאמריקהעםמחנך

בדפוסהשלישי,קייםדמיוןתרבותיביןהמתייעץומושאהבעיהוהמייעץמרקעתרבותישונה.בדפוס

הרביעי,לכלאחדמהמעורביםבתהליךהקונסולטציהזהותתרבותיתאחרת.למשל,מייעץשהואצבר
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לגביתלמידעולהממוצאאתיופי.לבסוף,קייםדפוסשבוישדמיוןותיקשמייעץלמורהמרקערוסי

תרבותיביןהמייעץ,המתייעץומושאהבעיה,אולםהםעובדיםבתוךהקשרחינוכיעםאופיתרבותי

שונה.במקריםכאלה,יתכןשלמייעץ,למתייעץולמושאהבעיהשותפותבזהותםכעולים,אולםהם

דגישדרישותאוניברסאליותלהישגיותללאהתחשבותבארץהמוצא.נמצאיםבהקשרביתספריהמ

הנטיותהאישיותשלאנשיהצוותהמתייעציםעשוייםלהשליךעלאופיהןהןתרבותהמערכתהחינוכיתו

עצמווגםהפסיכולוגעמדותהתרבותיותשלגםההקשייםשחוויםבהתמודדותעםתלמידיםעולים.

עשוייםלהשפיעעלתהליכיקונסולטציהוגםהמהדהדתאצלהאחרתתיהתרבווהשפעתהתפיסה

בטיפולבמיוחדבעבודהבהקשריםרבתרבותיים.

 ,Parsons & Meyers)מעברלקשייםעלבסיסשלחוסרידעאומיומנות,אינגרהם(בהתבססעל

משפחותמתרבות,מציינתמספרמקורותלחוסראובייקטיביותבתפיסתאנשיחינוךאתהילדיםוה1984

ראשית,קיימתנטייהלהשעןעלתפיסהסטריאוטיפיתבמצביםעמומים.לעומתזאת,קיימתאחרת.

סכנהשלהדגשתיתרויחוסכלקושילזהותהתרבותיתבמקוםלהתייחסלהבדליםאינדיבידואליים.יש

ת.במקריםהמדגישיםאתהייחודיותהתרבותיתבעיקרמתוךרצוןשלאלהתפסכמפליםתרבותי

אחרים,אנשיחינוךמנסיםלהיותהוגניםבכךשהםמתייחסיםלכלהתלמידיםבאופןזההללא

התייחסותלשוניתרבותי.בכלהמצביםהאלו,תפקידהפסיכולוגהחינוכיהמייעץלצוותהחינוכיהוא

לעזורלהםבפיתוחזוויותראיהוהגדרותאלטרנטיביותלקושישלהתלמידיםהעולים.

עולהבישראל)עםגננותשלילדיםעוליםמאתיופיה2008טל(-מימעבודתהקונסולטציהשל

ציפיותאינןמתממשות.הכאשר צורךבהתייחסותלציפיותשלכלצדבאינטראקציהולתהליכיהתגובה

לאציפיותהכאשראולם,בהסתגלות.המשותפתלהצלחהיציפיילדים,להוריםולגננותשלנמצאלמשל,

.התרחקות הדדיתולהדברהוביללתחושותהדדיותשלכישלוןבמילויהציפיותאחדשלהשניהתממשו

עלעצמםע"ינסיגהוויתורעלניסיונותמגיניםבמצבזה,גםילדיהעוליםוהוריהםוגםהצוותהחינוכי

םאלוישנהחשיבותבמצבילתיוגילדיהעולים.וחיזוקהנטיהרגשיאשםוכעס,תוךביטוייהתמודדות

וליצירתאקליםסביבתימסייע,,לתמיכהבמסגרותהחדשותהשונותהמחליפותאתהמסגרותהקודמות

כמקורלתמיכהוחיזוקבתהליךההתמודדות.האקליםהסביבתיהמסייעמשדראמפטיהלפרט,מעביר

).1993יעקב,וןלוינסו(במסגרתולהשתלבותמסריםעלכךשהוארצויומוערךוכימצפיםממנוליוזמה

לעזורלצוותגישהאתנוגרפיתבבואושםיליגםבהקשרהביתספרי,הפסיכולוגהחינוכייכול

המתייעץברכישתהידע,המיומנויות,הבטחוןהעצמיוההבנההדרושיםלעבודהעםילדיםעולים.

ההיוועצותהמטרההיאלעזורבתהליךהפסיכולוגאינוחייבלהקנותאתהידעוהמיומנויותבעצמו.

למתייעציםלזהותאתהצורךבידעתרבותיובמיומנויותואתהמשאביםהעומדיםלרשותם.לדוגמא,

בעבודהעםמוריםשחנכוילדיעולים,איזיקוביץעודדהאותםלערוךבקוריביתולעסוקבחקראתנוגרפי

הסתמךגםעלכמוכן,חשובלדעתל ).,1995Eisikovitsשלתרבויותהמוצאשלהתלמידיםהעולים(

.למשל,הפסיכולוגיוכללעזורלמערכתהחינוךלחבורלארגוניהעוליםכדיקהילהםהקיימיםבמשאבי

במסגרתהקונסולטציהיקנולצוותיםהחינוכייםידעתרבותישיאפשרהתייחסותשונהלתלמידים.הםש
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תהליכיםכמוהתרחקותהדדיתהשלשיקוףהתגובותושלהפסיכולוגעםהצוותהחינוכי,השימושבכלים

וכןעידודלחקרוהכרותאתנוגרפיתשלתרבותהעוליםאתםמתמודדיםעשוילתרוםלהמשגהחלופית

.החינוכיתוהמקצועיתשלבעיותתלמידיםעוליםולשינויבהתייחסות



 רגיש תרבות. התערבות מערכתית לקידום אקלים בית ספרי  1א

מומחיםבחינוךרבתרבותימצביעיםעלכךשבנוסףלקונסולטציהעלמנתלעודדרגישות

תרבותיתשלהצוות,ישחשיבותלהתערבותמערכתיתהתומכתבגישהרבתרבותיתברמת

הכתהוביתהספר.התערבויותאלומיועדותלשפראתהיחסיםביןהמוריםוהתלמידים

ידיםהמגיעיםמרקעתרבותישונה.חשובשהפסיכולוגמתרבויותשונותוביןקבוצותהתלמ

עובדעםאוכלוסיותעוליםיכירבגורמיםהמביאיםלשילובמוצלחביןתלמיריםמרקעההחינוכי

תרבותישונהכדישיוכללתרוםלהתערבויותמערכתיותמתאימות.

 contact)תאוריותמוקדמותמפסיכולוגיהחברתיתהדגישואתההשפעהשלעצםהמגע

hypothesis)ביןתלמידיםמרקעשונהעלשבירתסטריאוטיפים(Schwarzwald & Amir, 

).אולםהניסיוןבשדהלימדשהמפגשבלבדאינומספיקבכדילהגיעלשילובשלתלמידים1984

עוליםעםותיקים.דרושההתערבותהמכוונתאתהמפגשלהתמודדותעםשוניוקבלתהאחר

לעתיםישניסיוןלהתעלםמהבדלירקעשלתלמידיםמתרבויותשונותבטענהמתוךכבודהדדי.

שמתייחסיםלכולםבאופןשווה.מספרמחקרישדהמציעיםשגישהזאתאינהמצליחהאלא

מאפשרתלסטריאוטיפיםלהשפיעעליחסיתלמידיםבאופןסמויומחזקתהתרחקותשל

).Nagda, 2006בותישונה(תלמידים(וגםמורים)עוליםוותיקיםמרקעתר

בספרותהמקצועיתמוצעיםצעדיםשוניםשמעודדיםקשרהדוקיותרביןתלמידים

שוניםדברשמביאגםלשיפורהיחסלביה"סוההישגיםשלילדיעולים.ראשית,בפרויקטים

שנערכובבתיספרבארה"בנמצאשדווקאעידודשלדיאלוגפתוחבנושאיםשלהבדליםבין

ותיים,מאפשרלתלמידיםלבנותזהותאישיתותרבותיתבטוחהובכךגםלהתקשרעםתרב

.בניסויחינוכי(Fine, Weis, Powell, 1997; Zirkel, 2008)אחריםשהםמרקעתרבותישונה

שנערךבבתיספריסודיים,מצאושגםכשהמגעעםתרבותשונההואבאמצעותסיפורים,אופן

משפיעעלההתייחסותשלהתלמידיםלשונות.תלמידיםששמעושלקבוצותשונותההצגה

סיפוריםשהדגישואתההבדליםהאינדיבידואלייםבתוךכלקבוצהגילויותרפתיחותבמפגש

 הביןתרבותימאשרתלמידיםששמעוסיפוריםשהתייחסולזהותהקבוצתיתכמקשהאחת

(Cameron & Rutland, 2006)  .ויקטיםשוניםמצביעעלהחשיבותשלבאופןכללי,ניתוחפר

יצירתפעילויותבכתהובביתספרהדורשותשיתופיפעולהביןתלמידיםמרקעיםשונים(ותיקים

 ,Zirkel)מוסיפה.זירקל(Banks, 2006; Nagda, 2006)ועולים),ועידודמעורבותאקטיבית

שהפעלתתכניותלעידודהמעורבותביןתלמידיםמרקעתרבותישונהדורשתמודעות(2008

מציינתשקייםוהכוונהשלהצוותחינוכיהמוכןלקבלאחריותלשינויחברתי.כמוכן,הוא

,שונותהמיקודהגלויב,וההתייחסותשוויוניתלכללהתלמידיםלצדעידודהסובלנות.פארדוקס
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תומכיםבשיפורביחסיםביןהתלמידיםהשונים.רבותיתשלכלתלמידחיזוקהזהותהתוב

וגםזירקלמראיםאתהחשיבותשלמעורבותהוריםביצירת(Banks, 2006)כמוכן,בנקס

.מתרבויותשונותתרבותיהמקבלתלמידים-אקליםרב



 עולים סוגיות בשיתוף הורים .2 א

פעולהביןההוריםואנשיהףחשיבותשיתובספרותהמקצועיתמצייניםבאופןכלליאת

בחינוךלקידוםתלמידיםבבתיספר.במקרהשלילדיםעוליםקשרזהחשובבמיוחד,אךמציה

)מצאה2005יחד.סבר(גםאתגריםבפניההורים,המערכתהחינוכיתוהפסיכולוגהחינוכי

נמצאיםבעמדתהםםכיחשי.הםשלעתיםהוריםמהגריםחוויםמחסומיםבקשרעםביתהספר

נחיתותמולהסגלהחינוכיאושאינםזוכיםליחסנאות.במקביל,לעתיםהסגלהחינוכינוטה

יםכבלתימעורביםלאפייןהוריםעוללהתייחסלהוריםמנקודתמבטסובייקטיביתוביקורתית,

אינםמקדישיםלהםזמןדיהצורךביןהשארבשלהיותםעסוקיםבקשיישכמיבחינוךילדיהם,ו

עלהיעדרהכרותלעתיםאלההוריםהעוליםמתבססהיחסשלהמערכתהחינוכיתהקליטה.

עלגישהאתנוצנטרית,המזההרקהתנהגויותכןמקרובעםעולמםהתרבותישלהעוליםו

לדיהםומתעלמתמביטוייםאפשרייםאחרים.מסוימותכביטוייםשלמעורבותהוריםבחינוךי

מקורנוסףלקושיביצירתקשריםביןההוריםלביןמערכתהחינוךעשוילנבועמהתפיסות

)2001סטריארורוזנטל(-רוארלקצבתהליכיהשינויבעקבותהעליה.למשל,צפייההוהשונות

סתגלותלחייםבחברהמתייחסותלמכלולתכונותהנחשבותבעיניההוריםכאידיאליותלה

מסוימת.ההוריםהמהגריםוכןסוכניהחברותבחברההקולטתמונחיםבמחשבותיהם

במצביהגירהישנםשניהןמציינותש."מבוגראדפטיבי"ובהתנהגותםעלידידימוישלהםשל

סוכניהחברותתהליכיםמקביליםבעיצובדימויהמבוגרהאדפטיבי:נטייהלשימורונטייהלשינוי.

לכךשאלולאתמידעריםולשינוימהירבדימויהמבוגרהאדפטיבישלהעוליםלעיתיםמצפים

היעדרהיכרותוחוסרמודעותתהליכישינויאיטייםשיכוליםלהמשךאףעלפנישלשהדורות.

לולההדדיתלהבדליםהקיימיםבדימויהמבוגרהאדפטיביובתפיסותהחברותביןשניהצדדים,ע

ישנהחשיבותלהביאלאיהבנות,לפרשנויותמוטעותשלכוונותוהתנהגויותוליצירתמתחים.

לזיהויוהוקרהשלההוןהאנושישמביאיםעמםהעוליםהמבוגריםמתוךרצוןלתמוךבהמשכיות

הרגש).2007שלתחושתבטחוןבזהותשלהתלמידיםהנובעתמהכרותעםשרשיהם(סבר,

סטריאר,מציעהשבמפגשעםהוריםעוליםישחשיבותלהצגתמידעעל-מךרואר),עלס2008(

סגנונותשוניםשלשינויתרבותי,דברשעשוילאפשרלהםלבחורבמודעבסגנוןהמתאיםלהם.

-יצירתקשריםאותנטייםעםההוריםוהקהילההנהנדבךחשובבדרךליצירתהבנהבין

תרבותית.

גביה"סוהמערכתיכוליםלנקוטבמספרצעדיםעלמנתלתמוךמבחינהמעשית,פסיכולו

ראשית,ישלקחתבחשבוןשהוריםמהגריםרביםבקשריהוריםעוליםעםהמערכתהחינוכית.
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אינםמכיריםאתהמערכתואינםיודעיםאיזהתפקידמצופהמהםבהתייחסלחינוךילדיהם

להפוךהוריםמהגריםעלמנתלעודד).VazquezNuttall, Li, & Kaplan, 2006(בביה"ס

מומלץלקייםסדנאותהמתייחסותולהעציםאותם,בביתהספרבאופןאקטיבייםלמעורב

זכויותוחובותשלההוריםוילדיהםולמערכתהחינוך:מבנהביה"ס,חוקים,שירותים,

)Sanchez, Li & Nuttall, 1995 .(יםנוטלושותפיהמביאותבתכניותלמעורבותהוריםמהגר

ראיותלכךשעלפניזמןקיימתחשיבותליצירתרציפותביןהמשפחהומערכתהחינוךמבחינת

משותפים,כמפתחלהתפתחותולמידהשלהתלמידים.השקעהבמציאתהערכיםהוהיעדיםה

קרהוהוהמהגריםתוךהתייחסותתמתוךגישהאקולוגיתהןגםמדגישותאתהצורךבגיוסקהיל

.למשל,ניתןלעודדמתןמקוםלמיצגיםשלתרבותהעוליםאוהדגמותלמשאביםשקיימיםבה

.מנהגיהתרבויותהשונותבפניהילדיםומשפחותיהםבביתהספר

בארץ,גםועדתהנשירהשלהכנסתממליצהעלחיזוקמעורבותמשפחותהעוליםבנעשה

תכניותהקליטהשלילדם,העברתמידעעלהנעשהבביתהספרעלידישיתוףההוריםבגיבוש

בביתהספרועלציפיותביתהספרמהילדועשייתכלמאמץלהסדרתקשרתדירושוטףעם

).2002ההורים.כמוכן,מומלץלצרףנציגיםשלההוריםלפורומיםשוניםשלביתהספר(סבר,

לחיזוקהמסוגלותקבוצתיותלויותבתכניותלדוגמאלהוריםמהגריםנמצאשקיימתחשיבותלפעי

שלההוריםהעולים,תמיכהביצירתסביבההמעודדתלימודגםבבית,ועזרהלהוריםברכישת

-Vazquez)העצמתםוהשתלבותםבתרבותהחדשהתאתמיומנויותשפהוידעשמעודד

Nuttall, et al., 2006).פרט,שרידןמביאהמספרהמלצותלמתןיעוץלהוריםברמתה

היאמציינתאתהחשיבותשלבנייתיחסי.ראשית,(Sheridan, 2000)בהקשריםרבתרבותיים

מזהירהאימוןהדדייםוהתייחסותליצירתשפהמשותפת.מתחילתהעבודהעםהוריםשרידן

כחלופהלדיבורישירעלבעיות,גישהמערביתהמתמקדתב"זיהויבעיתהילד."השענותעלמ

להתייחסמציעה,שרידןישניכורביןההוריםלביה"סאםשעלוללעורראינחתבמיוחד

בהמשך,החינוך.מערכתהמשפחהולציפיותתאמהואיהתאמהלתפקודיםוהתנהגויותשהןבה

אצלבתכנוןההתערבות,היאממליצהלוודאשהמשאביםהדרושיםלביצועהתכניתקיימים

כן,חשובשהפסיכולוגיקחאחריותלוודאשההוריםמביניםהמשפחה,כדילהבטיחהצלחה.כמו

נבנתהבמשותף.לעתים,הוריםמהגריםנמנעיםמלפנותולבקשהיאאתהתכנית,גםכאשר

כמוכן,.הבהרותמתוךבושהוחששלהתפסכלאמביניםאוכלאמכבדיםאנשיםבעליסמכות

גםכאשראיןמתכווניםלכךמתוךמתןכבוד"כן"יתלמשל,מקובללומרבתרבותהאתיופ

לסמכות.
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  של טיפול תהתאמה תרבותיב. 

קוראותלפסיכולוגיםלפתחמיומנויותושיטותטיפולשיתאימולתפיסתהעולם APAההנחיותשלה

ולרקעיםהתרבותייםשלהלקוחות,תוךשאיפהלהתייחסמתוךהבנהלרקעהתרבותיהשונהתהיחודי

לצדמחוייבותאתיתושאיפהלהתייחסותהולמתלתרבותהמטופל,חשובשהפסיכולוגשלהמטופלים.

אנשיםהחינוכייבחןדרכיםמעשיותלהתאמהתרבותיתשלטיפולבילדיםעוליםומשפחותיהם.

נותמראיםביטויימצוקהומבטאיםאתסבלםואתהתמודדותםבצורותשונות.ביטוייבתרבויותשו

המצוקהמתעצביםבאינטראקציהביןהרמההאישיתלרמההקולקטיביתורמתהחברהוהתרבות

).2009ויצטום,ו,ומושפעיםמההתייחסותהתרבותיתלבריאותוחולי(מרגולין

עשאלותבסיסיותבאשרלהשלכותהשייכותהתרבותיתמתייחסלארב(Tharp, 1991)ת'ארפ

עלטיפול.ראשית,הואמעלהצורךלברראתתוויההתפתחותהמקובלכנורמטיביבכלתרבותביחס

להנחותשלנולגביהאוניברסאליותשלתהליכיהתפתחות.השונותהתרבותיתמביאהלשוניבציפיות

באופןכללי,הסיבותוהמצביםשבהםפונים.התערבותבקביעהשתופעהאינהנורמטיביתונחוצהו

לעזרהטיפוליתהםשוניםמתרבותלתרבותומשליכיםעלתפיסתנחיצותהטיפול.ויצטוםושותפיו

בעבודותיהםבארץמראיםאיךגילוייפסיכופתולוגיהמושפעיםמתכניםתרבותיים.כךלמשלנמצא

וטכסיםכפייתייםרווייםבתכניםדתייםהלקוחיםמעולםבמחקריםכיבחברהחרדיתמחשבותטורדניות

).כמוכן,קיימתקבוצהשלהפרעותפסיכיאטריותאשרקשורותבצורה1998ההלכה(ויצטוםוגודמן,

תרבות".כךלמשל,-הדוקהלגורמיםתרבותייםומושפעותמהםונקראת"תסמונותפסיכיאטריותתלויות

וק",ה"אסלאי"בקרביהודימרוקו,ה"זאר"בקרביהודיאתיופיה,גלגולבארץמוכרותתסמונותכמוה"דיב

).2009,ויצטוםומתרבויותמזרחאסיהוסין(מרגוליןהנשמותאצלהדרוזיםותסמונתה"קורו"המגיע

במקרהשלמהגריםועוליםרבים,יתכןגםשעצםההגירהוהשונותהתרבותיתהםגורמילחץומצוקה

וניםלעזרהטיפולית.חשובשהפסיכולוגישיםלבלהשקפותהעולםהתרבותיותשלשבגללםפ

פוליטיותשחוובמהלךההגירהוהקליטהבארץ(למשל,חשיפהלהתייחסות-המטופליםולחוויותהסוציו

סטריאוטיפית,אפליה,וכו').כמוכן,חשובשהפסיכולוגיהיהמודעלתהליכיההתפתחותוגיבושהזהות

 ,Rogers et al, 1999; Tharp(יתבקרבילדיםומתבגריםבמהלךהמעברביןהתרבויותהתרבות

סכנהשלהכללתיתרהעוסקתב)1991(שלת'ארפשאלההשנייה).עםזאתחשובלהתייחסל1991

"אופייניותכתופעותשלראיהמכלילהפנימתרבות.ת'ארפמזהירההגירהוהלגביהשלכותגורמי

ךתרבותיים.רההבדליםאישייםתוהמסתילתרבות"

ואיך?,ת'ארפשואלאםישלהתאיםסוגיטיפוללדפוסיתרבותספציפייםשלישיתבשאלהה

גםכאשרפוניםלטיפול,קיימותשאלותלגביתפיסתתהליכיהטיפולעלידיילדיםעוליםוהורים

מקובליםטיפולייםהמתרבויותשונות.למשל,ת'רפמצייןשצריכיםלהיותרגישיםלכךשתהליכים

תמשחקעםילדיםאוונטילציהשלרגשותעשוייםלהיותזריםבתרבויושימושבמערביתכמוהבחברה

כן,בכלתרבותישדפוסיםשוניםשלהתייחסותלאנשימקצועהנתפסיםכנמצאיםבעמדתאחרות.כמו
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ישתרבויותשבהןעדיףלנקוטעמדהשלקירבהוטשטושמעמדותואילובתרבויותאחרותמומלץ.סמכות

השונותהזאתדורשתגמישותבעבודתהפסיכולוגהמטפל.לאמץעמדהסמכותיתיותר.

צורךבשימושבשיטותטיפולשונותמתייחסתלבנוגעלהתאמתאופןהטיפולהנוספתסוגי

בשיטותספציפיותהמתאימותולשקולסיוערביםממליציםללמודבהתאםלדפוסיםשוניםבכלתרבות.

 ;Hwang, 2009)המתאימותיותרלתרבותהלקוחות,שיטותשאינןמערביותולשלבלכלתרבות

Tharp, 1991.(לאחרונה,הוואנג(Hwang, 2009)הציגמודלמעשילהתאמהתרבותיתשלהתערבות

ותמותאמהתנהגותיותה-קוגניטיביותשלביםבפיתוחדרכיטיפול5.הואמציבAPAעלבסיסעקרונותה

מתבססיםעלשיתוףגורמיםמתרבויותשונותבשדה.בשלבראשוןהואממליץעלולתרבותהלקוחות

ההתאמהשלשיטותקיימותוהשינוייםהמומלציםלגבימגורמיםרבתרבותייםמהקהילהאיסוףמידע

לצורךטיפולבלקוחותמתרבותאחרת.בשלבהשני,הומלץלהשוותאתההמלצותלראיותמחקריות

וידעמנסיוןקלינישלהמטפל.לאחרגיבוששלשיטתטיפולמותאםהוואנגממליץלהתייעץשובעם

התערבותהןמתוךקהילתהמוצאהתרבותישלהמטופליםכדילגבשסופיתאתדרכיבעליהעניי

מותאמות.בהמשך,מומלץלטפלעלפיהפרוטוקולשגובשולבסוףבשלבהאחרון,להעריךשובאםה

הטיפולהיהמוצלחואםהמטופליםהרגישושהייתההתאמהלעולמםהתרבותי.

לבנייתשפהמשותפתבעבודהעםתרבויותשונותגישותכמוהגישההנרטיביתהמתייחסת

איןהנחהשלזאת.בגישהעשויותלהתאיםבמיוחדלעבודהעםאנשיםמרקעתרבותישונה

הרגישותהתרבותיתמהווה"אוניברסליותשלהתופעות,התהליכיםוהרצפיםההתפתחותיים"ועלכן,

יחסיתתטיפוליתהתערבותחשובש).11,עמ'2008,(שליףטיפולאוהתערבותכלחלקמהותימ

שפתווללעולמוהסימבוליףטרצריךלהצמטפל.הפונההספציפילהטרוגניותהפניםתרבותיתול

לעבודהרבAPAכמוכן,בהנחיותה.)Tharp, 1991;1998התרבותיתשלהמטופל(ויצטום,גודמן,

במסגרתהעבודהגםתרבותית,מומלץלשקולהסתייעותבגורמיםומנהיגיםקהילתייםבעליהשפעה

.הפרטניתהטיפולית

)מציינתאתהצורךלנועביןעמדתמוצא2008בהתייחסלהתאמהתרבותיתשלטיפול,שרגה(

אוניברסאלית,רלטיוויסטיתועמדההמגשרתביניהן.עלפיגישהזאת,יתכןורצוילהתחילטיפולבשיטה

שרגהאחתשתהיהמקובלתביותרעלפיתרבותהמטופל.למשל,עםעוליםמחברהעמיםמצאה

לקוגנטיביהתאיםיותר.בהמשךהיאמציעהגישורלתפיסותאחרותהמתייחסותלרגשתוךשטיפו

תשימושטכניקותעקיפותלביטוירגשיכמושימושבשיריםוסיפורים.ת'רפאףממליץלשקולאתהתאמ

מתכונתהטיפוללתרבותשלהילדיםהמטופליםומשפחותיהם.למשל,צריךלשקולאםרצויטיפולפרטני

אובמסגרתקבוצתיתאומשפחתית,ואפילובאמצעותהקהילהאורשתחברתיתמשמעותיתלמטופל.

ילדההואאףמציעגמישותושיקוללגביהמיקוםשלהטיפולולאלשלולאפשרותשלעבודהטיפוליתעם

ומשפחתובסביבההביתית.באופןכללי,בעבודהטיפוליתעםילדיםישהמלצהלבחוןולהתייחס

הבטיםמערכתייםשלהקושי.ל
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השאלההרביעיתשלתיארפמתייחסתלצורךבמטפליםשמגיעיםמאותהתרבות.כאןאין

תשובהחדמשמעית.איךקיימתהסכמהשרגישותתרבותיתשלהמטפלדורשתאתבחינתהנוחותשל

המטפללביןהמטופלהמטופלעםמטפלמתרבותזואואחרת.חשובלהעלותסוגיהזאתבאופןגלויבין

איןממצאיםחדמשמעיים Leong, 1996; Sue, 1988)פיחוקריםשונים(למשל,בעתהפניה.על

לאפקטיביותטובהיותרשלטיפולע"ימטפליםמאותומוצאתרבותיאומתרבותשונה.הדברהחשוב

מאפיינייווהואמידתהחבירהותחושתהנוחותשלהמטופלמתרבותאחרתעםהמטפלהספציפי

התרבותיים.



 סיכום. 5

ותלמידיםממוצאתרבותיעםאוכלוסיותעוליםמציגעקרונותלעבודתהפסיכולוגהחינוכימסמךזה

.במדינתישראלשהיאבמהותהארץקולטתעליה,ישנומשנהחשיבותלהרחבתהידעושימתשונה

.במערכותהחינוךמותאמתתרבותיתמקצועיתהדגשעלעבודה

מתייחסיםלמפגשקהילתי-בהקשרחינוכירגישהתרבותיתפסיכולוגיתמחווניםלעבודהה

ולתקשורתעםמשפחותוילדיהעולים,אופןאיסוףנתוניהרקע,תהליכיהערכהואבחוןמותאמים,דרכי

בכליהאבחוןוניתוחהתוצאות.כמוכן,התייחסנולדרכיהתערבותבעזרתקונסולטציהמותאמיםשימוש

.פסיכותרפיהמותאמתתרבותסוגיותבהתאמהתרבותיתשל

שלפיתוחמודעותעצמיתהצורךבהואמעבודהרגישתתרבותחלקמתחייבובלתינפרד

למהגריםולאוכלוסיותשלנואישיותגישותללעמדותוהפסיכולוג.חשובשכאנשימקצוענהיהמודעים

יותהשונותשאתןאנותרבוההרחבתההכרותעםמאפייניישצורךבבדבבד,ממוצאאחרמשלנו.

עובדים.

אנותקווהכימסמךזהיסייעלבססאתאופניעבודתנועםאוכלוסייתהעולים,תוךנאמנות

למחויבותנומבחינהמקצועיתואתיתלעבודהמתוךגישהשהנהרגישהתרבותית.
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 ביבליוגרפיה. 6

 

APA-תרבותיות-הנחיותלפסיכולוגיםבענייןרב).2002הפסיכולוגיםהאמריקנית(התאחדות

פסיכולוגיה ),תשס"ח2008ג.(עורך)(בחינוך,בהכשרה,במחקר,בפרקטיקהובשינויארגוני.בתוך:וייל

מחלקתהפרסומים.ירושלים:,חינוכית בחברה רב תרבותית, משרד החינוך

ראובןהוצאתירושלים:.עלייתם וקליטתם של יהודי אתיופיה:בכדכמו אור .)1992עזר,ג.(-בן

מסבע"מ,ירושלים.

 סטנדרטים  .)2007ויזר,ת.(-טל,ש.,מונד-זולברג,מ.,ענבי,נ.,בןציון,ח.,מי

משרדהחינוך,המנהלהפדגוגישרותפסיכולוגיייעוצי.להערכה פסיכולוגית לועדות על פי חוק.  

קלינגמן,א.ויעוץבקהילותחינוכיותקולטותעליה.בתוך:ארהרד,ר..)2004(טטר,מ.

אביב.-תליברסיטתאונ.הוצאתרמות,ייעוץ בבית הספר בחברה משתנה.(עורכים)

ממצאים הישגים לימודיים של תלמידים עולים: ),2003לוין,ת.,שוהמי,א.,ספולסקי,ד.(

 משרדהחינוך,לשכתהמדעןהראשי..דוח מחקר-והמלצות למקבלי החלטות

בתהליךהקליטהאלמנטיםפסיכולוגייםשללחץוהתמודדות.)1993יעקב,ש.(ולוינסון,ש.

פסיכולוגיה  בביה"ס ובקהילה בעיתות רגיעה ושעת חרום.וההסתגלות.מתוך:לוינסון,ש.(עורכת)

הוצאתהדר.:תלאביב

המכוןמדריך עברי למבחן וכסלר לאינטליגנציה בגיל הגן.  WPPSI.ליבליך,ע.(תשל"ט)

יעוצי,משרדהחינוך-רותהפסיכולוגיהשילפסיכולוגיההתפתחותית,האוניברסיטההעבריתבירושלים,

והתרבות.

עיונים איךהםמשחקים?הערכתכישוריהםהסימבולייםשלעוליםצעירים..טל,ש.(תשנ"ט)-מי

.1,כרךה'מס'בחינוך

.איךיוצריםרגישותתרבותית?לקחיםמעבודתפסיכולוגיתחינוכיתעםעולי)2008טל,ש.(-מי

,ירושלים:הוצאתתרבותית-פסיכולוגיה חינוכית בחברה רבג.וייל(עורך).אתיופיהבגנים.בתוך,

 שפ"י,המנהלהפדגוגי,משרדהחינוך.

פסיכיאטריה, כתב ),תסמונותנפשיותתלויותתרבותבישראל.2009מרגולין,י.,וויצטוםא.(

דצמבר.-נובמבר13גליוןעת רפואי בנושא פסיכיאטריה,

הלכההשכלה. עולים )קטינים( נושרי-"יש בגרות" לימודי בגרות לתלמידים)(1999סבר,ר.

,האגףלתכנוןופיתוחתכניותלימודים,משרדהחינוך.14למעשה,גיליון

http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/halacha/rita_sever.htm

תרבותיות.רב בוללים או שוזרים?מסגרת מושגית לבחינת סוגיות של )2001(סבר,ר.

.45-54),7גדיש:ביטאוןלחינוךמבוגרים,(

המרכזלחקרהמדיניותנושרי השכלה בישראל בזיקה לקליטת עלייה.)2002סבר,ר.(

   http://www.shatil.org.ilהחברתיתבישראל.

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/mediniyut/hanchayotvenehalim/standartimvaadodhok.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shefi/mediniyut/hanchayotvenehalim/standartimvaadodhok.htm
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/halacha/rita_sever.htm
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/halacha/rita_sever.htm
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/halacha/rita_sever.htm
http://www.shatil.org.il/files
http://www.shatil.org.il/files
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.145-169,(1מג),מגמותמדיניותקליטהבמערכתהחינוך..)2004סבר,ר.(

חולפת או מצב קיומי. אלטרנטיבה למדיניות מדיניות לשונית. משימה )2005סבר,ר.(

,אביבתשס"ה.87.הדהאולפןהחדש,גיליוןהקליטה

במסגרת"2007תמונתמצב-תקצירהדוח"נוערהעדההאתיופיתבישראל.)2007סבר,ר.(

http://www.shatil.org.il/files/latzet_final_articles_0.pdfפרויקטלצאתמןהשולים.

.  מודל תגובה להתערבות(. 2009ענבי,נ.וזלצמןנ.(

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/Meyuchadim/special_edu/RTIEkr

onotLiba.htm

משרדהחינוךהתרבות, WISC-R95מדריך למבחן האינטליגנציה .)1998קאהן,ס.(

ח.השירותהפסיכולוגיהייעוצי,מכוןהנרייטהסאלדלמחקרבמדעיההתנהגות,ירושלים,תשנ"-והספורט

וישראלים. ה השפעות תווך על זכרון העבודה. הבדלים בין עולי אתיופי.)1990קניאל,ש.(

),תש"ן.1פסיכולוגיהב'(

מונעתולטיפולסגנונותהורותשלמהגריםוהצעותלהתערבות.)1996(.סטריאר,ד-רואר

.467-481,4חברה ורווחה, טז, משפחתי.

וחיברותילדים.תרבותיוהשפעותיועלהורות-מעברבין.)2001(רוזנטל,מ.וסטריאר,ד.-רואר

תלאביב,הקיבוץהמאוחד.במעברמרוסיהלישראלזהותותרבות(עורכים),לשם,א..ובתוך:ליסק,מ

תפקוד ויזו מוטורי של ילדים עולים חדשים .)1997רוזנבלום,ש.,כץ,נ.,פרוש,ש.(

עמותהישראליתלריפויבעיסוק,.מאתיופיה ולילדים ישראלים מאתיופיה בהשוואה לילדים ותיקים

.1מס'6כרך

שלהילד.בתוך:ש.טיאנו(עורך),פסיכיאטריהילדי העלייה.)1999שיין,מ.,רצוני,ג.(

אביב.-אביב:הוצאתדיונון,אוניברסיטתתל-והמתבגר,תל

בקרב תלמידים  ילידי ישראל התפתחות היכולת של הפקת שיח כתוב .)2007שלייפר,מ.(

הדהאולפןהחדש,גיליוןתרבותיים  וקוגניטיוויים.-היבטים לשוניים, חברתיים-ומהגרים מאתיופיה

,אביבתשס"ז.91

.בתוך:וויל,ג.פסיכולוגיההקמת שפ"ח במגזר החרדי והפעלתו.)2008שליף,י.,וילנר,מ.(

מחלקתהפרסומים,ירושלים,תשס"ח.חינוכיתבחברהרבתרבותית.משרדהחינוך,

.מפגשלעבודהחינוכיתסוציאלית,תרבותי בקהילה-גישור בין.)2001(א.גיא,-ברא.שמר,

.161-178,14

עבודה טיפולית עם ילדים עולים ועם משפחותיהם: מרכיבי .)2008,תשס"חשרגה,י.(

משרדהחינוך,מחלקתירושלים:תרבותית..בתוך:וויל,ג.פסיכולוגיהחינוכיתבחברהרבההתערבות

הפרסומים,.

  

http://www.shatil.org.il/files/latzet_final_articles_0.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/Meyuchadim/special_edu/RTIEkronotLiba.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/Meyuchadim/special_edu/RTIEkronotLiba.htm
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 נספח. 7

 

 מידת הטעינות התרבותית והדרישות השפתיות במבחנים שונים.

מתוך:

Ortiz, S.O. (2005), The Culture –Language Test Classificationsns (C-LTC) And Culture- 

Language Interpretive Matrix (C-LIM) 

 הנחיות כלליות לדפוסי תפקוד מצופים במבחנים עבור תלמידים מרקע שפתי ותרבותי שונה

דרגתהדרישההשפתית

______________________

התרבותיתדרגתהטעינות

נמוךבינוניגבוה

נקודות7-10מעט שונהנמוך

נקודות10-15שונה           

 נקודות15-20שונה מאד    

 נקודות5-7   מעט שונה

נקודות7-10           שונה

נקודות10-15   שונה מאד

 נקדות3-5   מעט שונה

נקודות5-7     שונה      

נקודות7-10  שונה מאד

נקודות10-15מעט שונה    בינוני

 נקודות15-20שונה           

נקודות20-25שונה מאד  

נקודות7-10מעט שונה

נקודות10-15           שונה

נקודות15-20    שונה מאד

 נקודות5-7   מעט שונה

נקודות7-10           שונה

נקודות10-15   שונה מאד

נקודות15-20    מעט שונהגבוה

נקודות30–20           שונה

נקודות35–25   שונה מאד

נקודות10-15    מעט שונה

 נקודות15-20           שונה

 נקודות20-25  שונה מאד

נקודות7-10מעט שונה

נקודות10-15שונה           

נקודות15-20שונה מאד    

אלו תלמידים עם יכולת טובה בשפת המקום ורמה גבוהה של התבוללות תרבותית, אך עדיין לא ברי השוואה לילידים שהם  – מעט שונה

שנים עם הורים עם השכלה תיכונית ומעלה שמתפקדים כמו ילידים מבחינת שפה  7דוברי שפת אם. לדוגמא, ילדים שחיים בארץ לפחות 

 דבורה ועם כישורי אוריינות טובים

שנים, שלמדו לתקשר בשפת המקום  3-7ילדים בעלי רמה בינונית של אורינות והשתלבות בתרבות. לדוגמא, אלו שגרו במדינה בין  -  שונה

 . 21אך עדיין מתפקדים מתחת לרמת הכתה בכישורי אוריינות והוריהם עדיין אינם מדברים באופן שוטף ןהם חסרי השכלה פורמאלית של 

המראים רמה נמוכה עד נמוכה מאד של רכישת שפת המקום ורמה נמוכה מאד של שילוב תרבותי. לדוגמא תלמידים ילדים   - שונה מאד

שנים או פחות עם רמה נמוכה של השתלבות בתרבות המקום, תלמידים שרק מתחילים  3מהגרים שעלו לא מזמן ונמצאים בארץ פחות 

 לרכוש שפה דבורה וכישורי אוריינות

 

1.III  -WISC נ(יתן להקביל ל-R-WISC) 

דרגתהדרישההשפתית

______________________

דרגתהטעינותהתרבותית

נמוךבינוניגבוה

סידורקוביותנמוך

 (symbol search)איתורסימנים

קידודזכירתספרות



הרכבתעצמיםחשבוןבינוני

סידורתמונות*מבוכים



ידיעותכלליותגבוה

צדשווה

אוצרמילים

הבנה

השלמתתמונות*



*מבדקיםאלומראיםטעינותמשולבתשלשניהפקטוריםהנפרדיםהמצוינים.
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 WAIS-III. מבחן 2

דרגתהדרישההשפתית

דרגתהטעינותהתרבותית

נמוךבינוניגבוה

סידורקוביותנמוך

איתורסימנים

קידודזכירתספרות



הרכבתעצמיםחשבוןבינוני

סידורתמונות*

ידיעותכלליותגבוה

צדשווה

אוצרמילים

הבנה

השלמתתמונות*



םהנפרדיםהמצויני*מבדקיםאלומראיםטעינותמשולבתשלשניהפקטורים

 

 

 III-WPPSI.מבחן 3

מידתהדרישההשפתית

מידתהטעינותהתרבותית

נמוךבינוניגבוה

סידורקוביותנמוך

 איתורסימנים

קידודזכירתספרות



הרכבתעצמיםחשבוןבינוני

סידורתמונות*

ידיעותכלליותגבוה

צדשווה

אוצרמילים

הבנה

השלמתתמונות*

 

*מבדקיםאלומראיםטעינותמשולבתשלשניהפקטוריםהנפרדיםהמצוינים.

 

 ABC II-Kמבחן  .4

מידתהדרישההשפתית

מידתהטעינותהתרבותית

נמוךבינוניגבוה

 )Block Counting(ספירתקוביותנמוך

Rebus 

Rebus Delayed

משולשי

תנועותיד*

Pattern Reasoning* 

זיהויפנים

Atlantis 

Atlantis Delayed 

 *Conceptual Thinkingבינוני

Rover 

 סדר מילים
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 אוצרמיליםגבוה

 חידות

 ידעמילולי

 השלמת תמונה סיפורהשלמת

 

*מבדקיםאלומראיםטעינותמשולבתשלשניהפקטוריםהנפרדיםהמצויינים.

 

WJ III Cogמבחן וודקוק ג'נונסון:  .5

מידתהדרישההשפתית

מידתהטעינותהתרבותית

נמוךבינוניגבוה

  Concept formationהמשגהנמוך

סינטזה-אנליזה

אודיטורי–זכרוןעובד

 visual matchingתאוםתפיסתי

Numbers reversed

Spacial Relationsיחסיםבמרחב

 

זכירתמיליםבינוני

השלמתמילים

 Sound blendingחיבורצלילים

קשבאודיטורי

מהירותהחלטה

אודיטורית-למידהתפיסתית

 Delayedזכירה(לטווחרחוק)

מהירותשליפה

שיוםמהיר

זיהויתמונות

תכנון

  Pair cancellationביטולסימנים

 הבנהמלוליתגבוה

 ידעכללי

  





 UNITמבחן  .6

מידתהדרישההשפתית

מידתהטעינותהתרבותית
נמוךבינוניגבוה

 זכרוןמרחבינמוך

 קוביות

מבוכים

Symbolic Memoryבינוני

 Object Memoryגבוה

Analogic Reasoning

 

 

 R-LEITERמבחן  .7




נמוךבינוניגבוה

 Design Analogiesנמוך

Repeated Patterns 

Sequential Order 

Paper Folding 

Figure Rotations 

 Visual Codingבינוני

Matching 

Attention Sustained 

 Classificationגבוה

Picture Context 



 

44 

 

Form Completion 

Immediate Recognition 

Forward Memory 

Figure Ground 

Delayed Recognition 

Associated Pairs 

Delayed Pairs 

 

 

 מבדקים נוספים .8

מידתהדרישההשפתית

מידתהטעינותהתרבותית
נמוךבינוניגבוה

מטריצותשלרייבןנמוך

)Raven's Progressive 

Matrices(

פונולוגיתמבדקמודעותבינוני

גבוה

 

 

 






