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 2021בר דצמ  |הוגנות בחינוך בעולם משתנה  

כזה שיקדם הזדמנויות למידה לכל אורך    - הוגנות היא הוודאות כי ישנה גישה שווה לחינוך איכותי כלפי כולם "

מוגבלויות  אנשים עם  עבור  גם  סיכון"   , החיים  ילדים במצבי  ועבור  שונות  מקבוצות תרבותיות  אנשים    עבור 

(Education 2030: Incheon Declaration ,UNESCO) . 

 

 לשם מה? - בחינוך הוגנות

דת, לאום,    –חברה בה אין קשר בין המיקומים החברתיים של אנשים  .  קידום חברה צודקת בה לכל אדם ערך שווה   לשם

להתפתח, לממש את החיים שהם בוחרים בהם,  שלהם  לבין האפשרויות  ,  מצב פיזי  אקונומי,   - אתניות, מגדר, מצב סוציו

וצתיות  ולהשפיע על החברה. חברה בה יש הכרה בערך של מגוון כישרונות וזהויות קב   צמםלחוות שייכות, לייצג את ע

 . זאת  מדיניות המטפחת , וכפועל יוצא,  ואישיות 

 למה עכשיו? 

ישראל מתמודדת עם פערי השכלה בין שכבות וקבוצות, היעדר מיצוי פוטנציאל, פערים הישגיים    OECD-פי מדדי ה -על 

מצביעים על כך שאחוז   2018-אקונומי, מוביליות נמוכה בקרב שכבות מוחלשות ועוד. נתוני פיז"ה מ - על בסיס רקע סוציו

בלבד    13%בישראל, לעומת    22%עומד על    )קריאה, מתמטיקה ומדעים(  המתקשים בשלושת המקצועות הנבדקים 

חלש. הקיטוב בהישגים בין קבוצות  ל  מבוסס    ישנם פערים משמעותיים בין תלמידים ממשפחות במצב כלכלי  כי  בעולם, ו

 1. בכל שלושת המקצועות הנבדקים OECD- האוכלוסייה בישראל הוא הגבוה מכל מדינות ה

כלכלית, עדיין תלויה במידה  -למוביליות חברתית  ם הכוי שלוהסילמידים במערכת החינוך בישראל  ניכר כי מידת הצלחת ת 

תלמידים מאוכלוסיות בעלי משתני רקע מסוימים אינם זוכים להזדמנות    ,כתוצאה מכך .  מגיעים  הם  רבה ברקע שממנו 

 שווה, צוברים פערים ונמנעת מהם האפשרות לשגשג.  

ת מולידות שינויים מואצים ונרחבים  ובה התפתחויות טכנולוגי   ,תמיד, בנקודת זמן זו  תחינוך הכרחי הוגנות בבעוד ש

וקבוצות וביחסים בין אנשים  ומתרחבים בהזדמנויות בין  בסביבה, בשוק העבודה  , שינויים הניכרים בפערים הולכים 

היות וחיים בעולם משתנה )וללא רשתות ביטחון( תובעים מאנשים לנהל את חייהם    .קריטית במיוחדהיא  אוכלוסיות,  

אקטיבית; להוביל אותה, לבחור    יםופעיל   יםסובייקטומכיוון שגם הלמידה דורשת מהלומדים להיות  באופן יזום ואקטיבי,  

, להחזיק יכולת  םהשינוי של עצמ  ני להיות סוכ;  פעלנות יוזמת תחושת  בקרב הלומדים  לפתח    יש לכוון את החינוך   2, בה

יכולת לקיים  לפתח    לומדים למידה בעולם משתנה דורשת מהבנוסף,    Agency).) נתפסת להציב מטרות ולפעול להשגתן  

  gencya-oC ) .3( -אינטראקטיביים, מקדמים ומבוססי תמיכה הדדיתיחסי גומלין  

 
 ;  : מבט ישראלי 2018פיזה  (.  2019הרשות הארצית למדידה, והערכה בחינוך, משרד החינוך )מתוך  1

 OECD-וצע ב: ציוני התלמידים בישראל נמוכים מהממ 2018מבחני פיזה  (. 3.12.2019כלכליסט )
 . נקודת הצטלבות  –  21-הוגנות ולמידה במאה ה - Battelle for Kids(.  2020קארן ק. גרזה ) 2
הוגנות בחינוך בעולם  (:  2021וג'וינט אשלים )  נשענות על הגדרות האגף לחינוך יסודי, אגף שפ"י, אגף מו"פההגדרות  3

 תדריך למנהל.ת.  –  משתנה

 משרד החינוך
  

https://meyda.education.gov.il/files/Rama/PISA_2018_Report.pdf
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3775025,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3775025,00.html
https://www.battelleforkids.org/about-us/our-core-values
http://mop.education/wp-content/uploads/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
http://mop.education/wp-content/uploads/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
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כלל   טיפוח מכוון של היא דורשת הכרה ו  . ומהנחלת מיומנויותיותר ממתן גישה שווה    ת דורש  Agencyלמידה שמקדמת  

,  להשתתפות   הזדמנות  מתן    כיבוד ומינוף המגוון והשוניות,על  מתוך הכרות עם עצמם ועם סביבתם, תוך דגש    לומדיםה

 4. תחושת שייכות  קדמות מ הרפלקטיביות בסביבות  יצירת חוויות למידה , ו בחירהלו קול להשמעת 

 הסרת חסמים 

של כל פרט כנובעת מתוך התהליכים שהוזכרו, מחייב לבחון   Agency - יישום התפיסה הפדגוגית הרואה בהתפתחות ה

  , דרכי הערכה, לרבות מרחבים פיזיים, לוחות זמנים, שיטות גיוס עובדים   - בית הספר    התפעול של מערכת  המבנים ואת  

ם פדגוגיים  כן הדבר מחייב דיון בפירוק מוקדי כוח ומניעת שעתוק של דפוסי-כמו  5ומחויבות גלויה לגיוון, שוויון והכלה.

   ומבנים חוסמים.

מציאות עבור כל    יא ה  זו ואיכותית    ה עשיר  למידההאם  גם  יש לבחון    , םלומדילמידה שמקבלים כל ה ה  שזו כדי להבטיח  

פותחת הזדמנות לשינוי ולבניית מבנים חברתיים צודקים יותר.   יא והאם ה  , התלמידים, או רק עבור המעטים המיוחסים

וערכים   למנף את ההזדמנויות הטמונות בעולם המשתנה  תאפשר  הוגנות    של בפדגוגיה    ים המתבטאמימוש תפיסה 

 לטובת כולם. 

 

 'הוגנות בחינוך בעולם משתנה'מהי לאור כל אלו ועל סמך מקורות רבים, הגדרנו בתהליך הפיתוח 

איכותי, למשאבים, לשותפות בתהליכי    הלומדים הוגנות בחינוך היא מציאות המבטיחה גישה שווה לכלל   לחינוך 

לאורך החיים ומציידת את    הזדמנויות ללמידהמאפשרת    היא   קבלת החלטות המשקפים מגוון תרבותי ומגוון ערכים. 

עצמם כסובייקטים  מש  מלוהם  של  & Agency   Readiness  –מוכנות והנכונות  להרחיב את הביכולת    הלומדיםכלל  

, לחוות  הם שאיפותיבלמידה ובכלל; להיות בעלי מיומנויות ודפוסי חשיבה אשר נדרשים לעולם משתנה, לממש את  

   , על הקהילה, המשפחה ובעתיד על מקומות העבודה.שייכות, להשתתף ולהשפיע על המרחב החינוכי

מוד את עצמו וסביבתו. על סביבה זו לכבד  סביבת למידה הוגנת מייצרת תחושת ביטחון של הפרט ותאפשר לו לל

ולהתעניין באופן אוטנטי במגוון רקעים, במשפחה, בקהילה ובהון הסימבולי של כל אחד מהילדים כחלק אינטגרלי  

  כל פרט חיבור חוויות למידה לנושאים החשובים למכלל התהליכים הפדגוגיים. לכן למידה בעולם משתנה נשענת על  

ה, כיבוד ומינוף השונות בתהליך הלמידה וכן על חקר ורפלקציה  תרונות לבעיות אמיתיות בקהילפיית  בנ על    ו, ולזהות 

  - של היבטים של הון חברתי וסימבולי פרטני, משפחתי וקהילתי. עצם ההכרות של הפרט ולמידתו את עצמו וסביבתו 

הנחת המוצא היא כי מציאות    יותר.הופכת את העולם המשתנה להזדמנות לתהליכים פדגוגיים מגוונים וצודקים  

 
 . נקודת הצטלבות  –  21-הוגנות ולמידה במאה ה - Battelle for Kids(.  2020קארן ק. גרזה ) 4
מוריה טלמור, ממונת שילוב והכלה באגף לחינוך יסודי במשרד החינוך מסבירה שחסמים נצפים בנקודות המפגש בין צרכי   5

אדם הממוצע, אך בפועל רוב האנשים לא  הפרט למערכת. חסמים עלולים להיווצר כיוון שאנו מקדמים שירותים שמתאימים ל
נמצאים באותו ממוצע, לכן נרצה לבנות שירותים שמותאמים לכמה שיותר קהלי יעד. הסרת חסמים היא תפיסה ואפילו אורח  

 (. 16.11.2021חיים. כדי לזהות חסמים צריך לשאול שאלות, וחקר זה הוא שחשוב )מפגש רשויות בתכנית ההוגנות מיום 

https://www.battelleforkids.org/about-us/our-core-values
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חינוכית זו צודקת בפני עצמה ולטווח הארוך תוביל לניתוק הקשר בין מיקומים, זהויות ואפשרויות חברתיות לבין  

 6זאת מבלי לנתק את הילד מסביבתו וזהותו.  , ההזדמנות לממש שאיפות, להשתייך, להשתתף ולהשפיע

 

 ?הוגנות בחינוךכיצד מקדמים 

מלקחיים" ב  כה וכר  הוגנות  ופרקטיקותשל    " תנועת  החסמים    ן מטרת  . מדיניות  את  יחידים    אשר להסיר  מגבילים 

כל אלו  .  תפת חשיבה ביקורתית ואחריות משו  לקדםכן  ו  , הם שאיפות שלהוקבוצות להתפתח ולממש את היכולות ו

בין  ליסייעו   הילדיםהמיקום החברתי  ניתוק הקשר  ולאפשרויות    של  וההשתתפות    הפעולה  ,הבחירהלהזדמנויות 

של מיקומים אישיים וקבוצתיים  זיהוי    החברתית כרוכה בפיתוח יכולות קידום החשיבה הביקורתית והאחריות  שלהם.  

ה האנושית להעריך קבוצות זהות מסוימות  יומאבק אקטיבי בנטיתחושת אחריות למצבם  ,  והמנגנונים היוצרים אותם

 כעדיפות על פני אחרות.  

 7רמות:   3-הסרת חסמים כרוכה בפעולה אקטיבית ב 

מדיניות של חלוקת משאבים כגון ציוד, שעות פרטניות, הסעות, מורים     -הגברת הנגישות למשאבים    –   משאבים  . א

  ו שיחות עם הורים בהתאם לצרכים וללא תיוג. איכותיים, אך גם זמן המוקדש בתוך שיעור, ישיבות פדגוגיות א

 מים של מאשבים מתחברת לקידום צדק חלוקתי. פעולה להסרת חס

  , דרכי פעולה ו לערכים, נקודות מבט, ידע, שפות, מטרות    – הכרה ויצירת ערך שווה למגוון של זהויות    –  תרבותית . ב

הנכח ידי  ועל  מתמידה  נגישה    . דיאלוג  והזדמנות  קול  ומתן  המשפחות  מגוון  כל  של  בחיוניות  הכרה  בנוסף, 

 . צדק הכרתי תחברת לקידום  פעולה להסרת חסמים תרבותיים מ למשפחות להשתתף. 

 מדיניות המטפחת ייצוג השתתפות והשפעה של כלל המשתתפים.  –  פוליטית . ג

 

 עקרונות ההוגנות 

, עקרונות פעולה  תפיסה גיבש  צוות פיתוח משותף למשרד החינוך ולאשלים    ,רות וספרות ו מקבהתבסס על מגוון  

הפיתוח ארך כשלוש שנים, ובו  מכוון למידה בעולם משתנה.  אקוסיסטם של הוגנות  פרקטיקות מדגימות לקידום  ו

רבים גורמים  חלק  ספר  16-מ  .ים יועצותו  .ים ותמנהל  : לקחו  מפקחיבתי  השפ"י,  ת  ו. ,  היסודי,    .ות מנהלי החינוך 

אגף השפ"י, אגף המו"פ, צוות ג'וינט אשלים וצוות המכון הדמוקרטי.  צוות משותף לאגף לחינוך יסודי,  ו  מחלקות חינוך

  8: לטובת הסרת חסמים, הגברת השתתפות ומעורבות באקוסיסטם חינוכי מופו והוגדרו פעולה העקרונות 

 
הגדרת 'הוגנות בחינוך' מבוססת על עבודת פיתוח ידע שנעשתה בצוות המטה של תכנית ההוגנות ובצוות משימה אמריקאי   6

הגדרות האגף לחינוך יסודי, אגף שפ"י, אגף  : שקם באשלים. בנוסף, ההגדרה נשענת על מגוון החומרים והתאוריות בתחום
 .Sturgis, Chris & Casey Katherineתדריך למנהל.ת;    –  הוגנות בחינוך בעולם משתנה(: 2021מו"פ וג'וינט אשלים )

(2018).  Designing for Equity. Competency works - iNACOL. ;Sturgis, Chris. (2017). In pursuit of Equality: 
A Framework for Equity Strategies in Competency-Based Education. Competency works – iNACOL.  

raser, N. (2007). Fעל תפיסתה של ננסי פרייזר,  נשענותהן פיתוח של צוות המטה ו הפעולות בשלושת הרמות 7
Feminist politics in the age of recognition: A two-dimensional approach to gender justice. Studies in 

Social Justice, 1(1), pp. 23-35 
ועל חילוץ ידע מתוך עבודת   (2020)אסף שדה, מתודיקה,   סקירת ספרות – הוגנות בחינוך העקרונות נשענים על מסמך  8

 . בתכנית ההוגנות פיתוח של בתי הספר ושל המטה

http://mop.education/wp-content/uploads/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
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מוגדרת כ'אקלים חברתי המצמצם אלימות ומעודד  תנאי ללמידה הוא תחושת מוגנות. תחושה זו    אכפתיות: (  1)

כבוד וכשאנו    מושגת כאשר מתקיים התחושה  .  ' רים סביבת לימודים בטוחה וידידותיתשהידברות ויוצר תנאים המאפ 

ות להקשבה פעילה  קשר ואמפטיה מביאים לכך שלמעורבים ישנה מחויבות ואחריותימעריכים ומתחשבים בילד.  

היכולת    -מותנת גם בקיומה של הכלהאכפתיות    ולנקיטת פעולה אקטיבית לטובת האחר, מתוך אחריות הדדית.

 בסביבה.   לקבל ולשאת את רגשותיו של הילד ולשלבו

יחסים מבוססים על פתיחות ועל מוכנות של כל צד להיות פגיע אל מול האחר מתוך ביטחון בהיותו בעל    אמון: (  2)

סיסטם הוא מפתח לסביבה בטוחה ולאפשרות לפעול  -ון טוב, עקבי, כנה וכשיר להצליח. אמון כמרכיב של אקו רצ

 ללא חשש, לטעות להתנסות, להביע דעה גם לא מקובלת, ולקיים שיח ביקורתי. 

הקולות,   מגוון:   (3) והערכת  הם    הכרת  משתייכים,  וילדה  ילד  כל  אליהם  השונות  והקבוצות  תנאי  הכישרונות 

ודות מבט, תכנים, כישורים, ערכים משמש משאב ומזמן עושר של  להתפתחות, לאמון ולתהליך החינוכי. ריבוי נק 

רעיונות, תובנות, ידע ופתרונות דינמיים. עידוד מגוון כרוך ביצירת סביבת עבודה ולימודים המאפשרת לאנשים /  

ל מתן ערך וטיפוח של מגוון כישורים, הנכחה של  ילדים עם כישורים וזהויות שונות לשגשג בה. היא מושתתת ע

 תרבויות, דתות, לאומים וזהויות שונות )לדוגמא שפות( ויצירת ערך עבור כולם מהמפגש עם השונים.  

וילדה יצירת אפשרות עבור כל    נגישות:  ( 4) ללא הבדל דת, גזע, מין, לאום או כישרון להשתמש בשירותים    ילד 

זכויותי את  כולל  הם ולממש  ולהשתתף.  ,  ביטוי  לידי  מלבוא  'סטנדרטי'  שאינו/ה  מי  בפני  העומדים  חסמים  הסרת 

מכלול רחב של צרכים, זכויות, אפשרויות ותנאים פיסיים צריכים להתקיים בסביבה    –נגישות היא תנאי סף ללמידה  

 הלימודית לטובת מיצוי הפוטנציאל של הלומדים והמלמדים כאחד. 

ידע ונתונים רלוונטיים  שקיפות רלוונטית למגוון רחב של תחומים פדגוגיים וארגוניים. במצב של שקיפות    שקיפות:  ( 5)

נמצאים בידי כל מי שצריכים לקבל החלטות עבור עצמם ולפעול. קבלת ההחלטות נעשית באופן מושכל ויוצרת אמון  

 , וכך תורמת לצמיחה והתפתחות.  של הפרט במערכת

  כוונת להתנהלות מקצועית ולפיתוח תוצאות בעלות ערך גבוה ומדויק, מתוך שיפור מתמיד.המערכת מ  איכות:   ( 6)

 . אם שוויון משתווה לכמות אז הוגנות משתווה לאיכות. היא מעניקה לכל הילדים את ההזדמנות לחינוך טוב 

האפשרות להשתפר ולהשתכלל  תפיסה לפיה לכל ילד וילדה יש את  גמישות מאפשרת מיצוי פוטנציאל.    גמישות:(  7)

ועבודה קשה.  של מאמץ  תולדה  הם  )   ושהישגים  חשיבה מתפתח  דפוס  המושג  מקושר  Growth Mindsetלכן   )

מסוגים שונים    הבמידה בה אנחנו מעודדים את הילדים לחשוב שאינטליגנציהתפיסה מתבטאת    לעקרון הגמישות. 

 ר ולצרכים במציאות מורכבת ומשתנה.  מעשית ביצירת פתרונות מותאמים להקשהיא ברת פיתוח, ו

 

 " פרח ההוגנות"

כנית עבודה ובפעולה אישית. הכלי  ופרח ההוגנות הוא כלי גנרי המהווה בסיס להתבוננות ולדיון בהוגנות בארגון, בת

עקרונות, הקשר ביניהם וכיצד אלו  ה. הכלי מסייע להבין לעומק את  ההוגנות   ת בעת עקרונומבוסס על האיגום של ש 
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סיסטם החינוכי; מסייע להבין היכן החסמים המערכתיים והתפיסתיים    - באים לידי ביטוי בפעולה החינוכית ובאקו

   :סיסטם   - ומציע שאלות הכוונה להבנת האופנים בהם ניתן ליישם את העקרונות בפדגוגיה ובאקו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עקרונות    7-לגבי כל אחד מ לתלמידים.    הערכה מודעת הוגנותביסוס  היא בככלי  דוגמא לשימוש בפרח ההוגנות  

 לבחון עד כמה ההערכה אותה הם מבצעים משקפת הוגנות:  ים ההוגנות נשאלות שאלות המסייעות למשתמש
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 " מפת הפרקטיקות"

עוברת דרך תהליך    ,הפרט כסובייקט   ומפתחת את של הוגנות  פדגוגיה  בניית המרחב הבית ספרי כמרחב המקדם  

  כדי שאלו יקדמו   פני חמשת אבני היסוד של משרד החינוך-העקרונות יכולים לבוא לידי ביטוי על  7תכנון ורפלקציה.

Agency   ו-agency-Co .9   על    העמקת ההבנה אודות פרקטיקות מקדמות הוגנות זיהוי ולהיא כלי ל  מפת הפרקטיקות

בעזרת הצלבה בין עקרונות ההוגנות השונים לבין אבני היסוד שקבע משרד החינוך, ניתן לאתר  פני אבני היסוד.  

. הקומה הבאה שלפתחנו היא לבחון איך אסופת הפרקטיקות על פני אבני  דוגמאות לפרקטיקות הוגנות רלוונטיות 

 . Co-agency-ו  Agencyנויות שונות, היסוד יקדמו מיומ

 עקרונות ההוגנות  

ד
ר
ש

מ
ה

ל 
ש

ד 
סו

הי
י 
בנ

א
/

  
ה 

ול
ע
פ

ת 
רו

זי

ר
פ
ס

ה
ת 

בי
ב

 

 איכות  נגישות אמון  גמישות  מגוון אכפתיות  שקיפות  

 1      הוראה ולמידה 
 

        חברתי- רגשי

סביבות  

 ומרחבי למידה 

  2 
    

וצוות   מנהיגות 

 חינוכי

     
 

 

        וקהילה הורים 

 

שאלה בכיתה ניתנת חצי דקה לחשיבה לפני שהילדים    לאחר שהמורה שואל.ת   הוראה ולמידה ונגישות: :   1דוגמא  

המעוניינים מרימים יד כדי להשיב על השאלה. כך ניתנת הזדמנות גם למי שהתשובה לא ברורה לו או לה, וכן ניתנת  

,  חייב מתן פרשנות אישיתענה עליה מ משאילת שאלה ש  להשתתף.   ולהעזהזדמנות לחשוב כיצד לנסח את התשובה  

הזד מתן  עם  ועצמייחד  אישי  בירור  לבצע  הילדים  לכלל  ועמדה,ולגבש    מנות  הילד/ה    פתרון/תשובה  מפתח את 

   .Agency-ומקדם תחושת מסוגלות ו  בייקט וכס

וסדר היום    ,בית הספר כולל מגוון סביבות ללמידה, למנוחה, לשיח ולחקרסביבות ומרחבי למידה ומגוון:  :  2דוגמא  

'רעש' לעידוד   ושימוש בכלל המרחבים: המורה מאפשרת ללמוד בכיתה, במעבדה, בחדר  כולל אפשרות בחירה 

 יכולים לבחור היכן לומדים.   הילדים חשיבה קבוצתית, בהפסקה ילדים יכולים להיכנס למרחב מנוחה, מייקרי ועוד.

 

 

 
והורים    ,חברתי, סביבות ומרחבי למידה, מנהיגות וצוות חינוכי-בחינוך היסודי: הוראה ולמידה, אקלים רגשי ניםהאב 5 9

 וקהילה. 
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 מודל רשותי 

, מתוך הנחה שבכדי לקדם את הילד  ובמערכת הבית ספרית בפרט  סיסטם- מופעלת במערכות האקותאוריית השינוי  

סיסטם הרשותי משמעותי במיוחד בהסרת חסמים  -האקו .  כסובייקט עלינו ללמוד לזהות ולהסיר חסמים מערכתיים 

ובליווי בתי הספר בפעולותיהם לביסוס פדגוגיה    , ביצירת מרחב הוגן רחב ובהטמעת ההוגנות כתפיסה   מערכתיים 

סיסטם חינוכי מבוססת הוגנות ומשנה מבני כוח תייצר פדגוגיה הוגנת יותר.  -מערכת אקו .  agencyדמת  הוגנת ומק

 , כאשר היא מבוססת הוגנות, תייצר מערכת הוגנת יותר. באופן מעגלי, גם הפדגוגיה

ו  10-השנים הבאות ב  4-כנית החלה לפעול בשנת תשפ"א ותפעל בוהת המודל נשען על  בתי ספר.    40-רשויות 

ח/ת כולל/ת ומפקח/ת על  ק הרשויות כאשר כל צוות כולל מנהל/ת אגף חינוך, מפ   10- עבודה של צוותים מובילים ב 

ו  הייעוץ. צוותים אלו ועקרונות ההוגנות  מנמונחים מקצועית  סיסטם הוגן  -ברשות ומספקים אקו כיחים את תפיסת 

בתי הספר ברשויות יפתחו התנסויות פדגוגיות מודעות ומקדמות הוגנות,    40בשנת תשפ"ב  כנית.  ולבתי הספר בת

לידי ביטוי את עקרונות ההוגנות   הוראה  האבנים של האגף לחינוך יסודי:    4בזירות השונות, על בסיס  המביאות 

 מנהיגות וצוות חינוכי והורים וקהילה.  ומרחבי למידה, סביבות חברתי, - ולמידה, רגשי

 קסום, חבל מודיעין, לוד, מע'אר, מעלה אדומים, עכו, שדות דן ושפרעם. -הרשויות השותפות: אור יהודה, אלעד, אל 

במסגרת  הערכה פנימית מודעת הוגנות.  למידה, פיתוח והפעלה של  ל בוצעה התערבות קצרת טווח בשנת תשפ"א  

ומספקים אינטרפרטציה לעקרונות    את עקרונות ההוגנות  יםאשר מנכיח   ודל הערכהו פיתוחים למ נההתערבות נב

 . גם בשנת תשפ"ב בבתי ספר נוספים  העמקת הפיתוח ממשיכה .ופרקטיקות ליישום 

 שותפים 

 , ראמ"ה מו"פ, שפ"ימשרד החינוך: האגף לחינוך יסודי, האגף למדעים,  -

 הדמוקרטי המכון  -

 אשלים ג'וינט ישראל   -

 

 קישורים למידע נוסף 

 מודל הקשת  .1

 מפת הידע לקידום מוביליות חברתית של ילדים ונוער  .2

 ERIקר מח .3

 הוגנות בחינוך בעולם משתנה | תדריך למנהל.ת  .4

 סקופ הוגנות   .5

 

  

http://static.lnet.org.il/DEV/proyektim2020/modelkeshet/story_html5.html
https://www.thejoint.org.il/wp-content/uploads/2020/09/220119_Mapat-Yeda-2.1.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1V86P8_ChKfVtU7wbH0OcD7st1PQnHINS/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1V86P8_ChKfVtU7wbH0OcD7st1PQnHINS/edit
http://mop.education/wp-content/uploads/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
https://online.fliphtml5.com/azhcr/qzup/#p=1
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 תיאורטי קע רנספח: 

-1921לס )ניתן להסביר את התפתחות מושג ההוגנות בעזרתם של מספר תאורטיקנים שדנו במושג הצדק. ג'ון רו 

פי  -לחלוקת משאבים צודקת כאל כזו שממקסמת את טובתם של אלו הממוקמים נמוך ביותר. על  ( התייחס2002

עסק בשוויון    ( 1933-סן )נולד ב גישתו המדיניות החינוכית וההוגנת תמקסם את התלמידים החלשים ביותר. אמרטיה  

לכל התלמידים לממש את  ביכולות כצדק הוגן. מערכת החינוך ההוגנת לדבריו תהיה כזו המייצרת הזדמנות שווה  

טוען שהוגנות היא מצב בו בחירותינו, ולא נסיבות    ( 1931-2013ין )אפשרויות החיים אם הם מעוניינים בכך. דוורק

שאינן תלויות בנו, קובעות את גורלנו. מערכת חינוך הוגנת לפי גישתו תהיה כזו שבה לא יהיה מתאם בין נתוני הרקע  

  10ש את שאיפותיו. של הילד להישגיו ולסיכויו לממ

. היא מתייחסת להוגנות בהקשר  הדומה יותר למוצג במסמך זה   בצורה חדשנית יותר מתייחסת להוגנות    ננסי פרייזר

כמציאות המבוססת על שוויון השתתפות; על חלוקה הוגנת של משאבים, הכללה של ערכים תרבותיים   מושג הצדק 

- וצות שונות בחברה. אלו מאפשרים תיקון של חוסר צדק חברתימגוונים ומתן קול שווה בהליכי קבלת החלטות לקב 

  , לפיו ( 1952-1859) דיואיג'ון  אלו של  ההוגנות מתבססת גם על טיעונים כדוגמת לבסוף,  11כלכלי, תרבותי ופוליטי. 

והאוניברסליות מהותית בהיבט ההדדיות שבה חינוך    . הקול הייחודי של כל פרט מחזק את הכלל ומחוזק ממנו, 

 12, הוא חינוך מוסרי. לדבריו מביא להשתתפות רחבה, לערבות ולאחריות הדדית ואכפתיות ש

 ההוגנות נשענת על מספר גישות חברתיות תיאורטיות: 

 . גישה הוליסטית 1

תחומיות הרואות את הילד בהקשרים רחבים ובזירות שונות ולהתערב  -ש להחזיק במשקפיים רב י  agencyכדי לקדם  

הילד מתעצב בכל ההקשרים החברתיים בתוכם    בכל הקשרים אלו; במשפחה ובקהילה ובתחומי עניין ועיסוק שונים. 

ות והשייכות שלהם.  המשפחה היא מסגרת התהוות ראשונית ובסיסית בה ילדים גדלים ומעצבים את הזה  הוא פועל. 

יש לבחון  היא מקור השפעה מרכזי על התפתחות הילד בכל התחומים וחשוב לראות את הילד כחלק ממשפחה.  

של היבטי מגדר, מצב סוציו אקונומי, תרבות, מוצא, שפה, ונוספים, אשר משפיעים כולם  גם  ולראות את ההשפעה 

נוך אינו יכול להיות רק דבר אחד או לגעת רק בהיבט  על הילד. השפעה על הילד הינה הדדית ורב תחומית. החי

. תכנית הלימודים ההוליסטית תיצור התנסויות  אחד בחיי הילד, ועליו להתערב ולערב גם את המשפחה והקהילה 

הלומדים  בעולם  וחיצוניות  פנימיות  תופעות  בין  האישי  המחברות  הפוטנציאל  זיהוי  את  חינוך    13. ותטפח  מערכת 

חוץ ולא  אינטגרלי  כחלק  ההדדיות  וההשפעות  היחסים  מערכת  את  תתפוס  זקוקה  - הוגנות  אף  והיא  מערכתי, 

 למשפחות כדי לקדם את הילדים למצות את הפוטנציאל שלהם כסובייקטים. 

 
 הוגנות בחינוך: מתאוריה לפרקטיקה. (. 2019מכון טנאי ) 10
ננסי פריזר היא תיאורטיקנית ביקורתית אמריקאית, פרופסור לפילוסופיה ולמדעי החברה והפוליטיקה, אשר כתבה רבות   11

 Fraser, N. (2007). Feminist politics in the age of recognition: A two-dimensional approach to .על על צדק
gender justice. Studies in Social Justice, 1(1), pp. 23-35  

 (. עברית: יצחק מן. מרחביה: ספרית פועלים. 1946) אני מאמין בחינוך ,יאג’ון דיו 12
 . 5-3(, אוקטובר, 4לקסי קיי)איפה הילד? מה אפשר ללמוד מהחינוך ההוליסטי? (. 2015). רדרפאלי, ו 13
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 . תפיסות חינוכיות פרוגרסיביות2

עצמה. התפיסות שמות דגש על התפתחות  החינוך לא נועד רק להכנה ללימודים גבוהים, אלא הוא מטרה בפני  

אינדיבידואלית של הילד; על זיהוי וחיבור לייחודיות ולחוזקות אישיות, פיתוח תחומי עניין, יחסים, ומרכזיות חיי הילד  

בחינוך. דגשים על פיתוח כישורים חברתיים, למידה עצמאית והתנסותית, פתרון בעיות, ופיתוח אינטלקט. אין לאף  

אובייקטיבית על פני אחר ולכן מידת הפיתוח וההנאה הנלווים ללמידה הם החשובים. הסרת משקעים  ערך עדיפות  

נטיות פנימיות.  יאפשרו התפתחות על בסיס  להתפתחות  ההוגנות רואה את החינוך כהזדמנות    14ודעות קדומות 

עקרון  ועליה לבטא את    לכן הלמידה היא חשובה בעצמה  ה.מהווה מטרה בפני עצמוהתפתחות זו  כסובייקט,    לומד ה

 מרכזיות הילד. 

 . תפיסות סוציולוגיות של הון 3

הון כלכלי, תרבותי, חברתי וסימבולי )מעין יוקרה וסטטוס חברתי(, והון מדעי  הספרות מתייחסת לכמה סוגי הון:  

סים  הנתפ  סוגי ההון )תחושת ההזדהות והבעלות על ידע מדעי(. הפנמה אישית של הבעלות או חוסר הבעלות על  

)בורדייה,  -על  הביטוס  מכונה  החברה  רווחה    15(. 1980ידי  בפיתוח  כמפתח  נתפסים  שונים  מסוגים  הון  משאבי 

כזה.  ועל החברה לתפוס אותו כ  משאבי הוןפי תפיסות אלו בכדי שהילד ישגשג עליו לתפוס עצמו כבעל  -ושגשוג. על 

ביכולתו לתפוס עצמו כבעל   או מקדמים    הון  סוגימבנים חברתיים משפיעים על הילד  ובכך פוגעים בהתפתחותו 

כלומר, כדי שהילד יגשים את עצמו כסובייקט, על מערכת החינוך לעודד, להעריך ולקדם את משאבי ההון  אותה.  

שלו. מתן מקום לזהות האישית והמשפחתית של כל ילד, כמו גם עבודה עם המשפחות, תוכל לחזק את סוגי ההון  

אצל כל הילדים, ואת שינוי המבנים החברתיים כך שיאפשרו    סוגי ההון ההוגנות מחייבת את פיתוח מגוון  השונים.  

 י משאבים אלו. כבעל ם לתפוס עצמ  ים לילד

 . תפיסות ומתודולוגיות ביקורתיות 4

ים.  ההוגנות מתבססת על אתגור הסטטוס קוו ועל בחינת יחסי הכוח; מי קבע אותם, את מי משרתים, ולמה הם גורמ

קו, מרקס או אסכולת  ושענים על תאורטיקנים שונים דוגמת פזו הפמינסטית, ואלו הנכדוגמת  ביקורתיות    ת מתודולוגיו

מבניים.   פרנקפורט, חסמים  וישברו  כחלק    יבחנו  הילדים  בקרב  ביקורתית  חשיבה  בעידוד  גם  ניכרת  התפיסה 

ת 'מקום' המערכת בקידום הילד או בחסימתו,  אינטגרלי בחינוך ובתהליך השקיפות והשותפות, וכמובן גם בבחינ

 16סיסטם ומבני כוח. -ושינוי אקו

 

 

 
 (. עברית: יצחק מן. מרחביה: ספרית פועלים. 1946) אני מאמין בחינוך ,יאג’ון דיו 14
 . רסלינג. הוצאת תרגום: אבנר להבשאלות בסוציולוגיה. [. 1984(] 2005ייר )בורדייה, פ15
 של הרעיונות.  אנציקלופדיה פדגוגיה ביקורתית, 16

https://haraayonot.com/idea/critical-pedagogy/

