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יסודי לגשר על פערי הישגים ההזדמנות לילדים בגיל  הענקתהעמותה שפיצחה את השיטה: 
 אקונומי-סוציורקע  בהבדלישמקורם 

 

 האתגר
המבחן הראשון והקשה ביותר עבור ילד בהגיעו לבית הספר הוא הסטטיסטיקה. אם הוא שייך לעשירון 

כלומר, בעלי רקע בהשוואה לחבריו.    באופן ניכרהישגים משמעותיים, נמוכים  הלא נכון, סיכוייו לצבור  
. למרבה הצער, כלכלי נמוך יגיעו להישגים נמוכים, שיקטינו את סיכוייהם להצליח בעתיד-חברתי

. עבור אוכלוסיות OECD-בישראל זיקה זו בין רקע והישגים גבוהה יותר מאשר בכלל מדינות ה
החברה הערבית ובני הקהילה האתיופית בישראל, דפוס זה אף נותר על כנו במשך שנים מסוימות, בהן  

 ארוכות.
 

 הפתרון 
המרכז על  חרטלא"  –"הכישרון מחולק שווה בשווה בין כולם, אך ההזדמנויות  מתוך תפיסה לפיה

שיעניק לכל תלמיד הזדמנות שווה והוגנת להצליח. העמותה זיהתה שהצעד הראשון ביצירת  חזוןדגלו 
 – הנחלה מוקדמת ככל האפשר של כישורי היסוד בשפת האםהזדמנויות לקהילות מוחלשות הוא 

הבית ספרית, תוך העמקת  שינוי תרבות ההוראה והניהולקריאה, כתיבה, דיבור והקשבה, וזאת לצד 
 קהילה.החיבור עם ה

 
פערים בצמצום העמותה המובילה בישראל כיום היא  'המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך: 'הובלה .1

-לתת מענה לבתי. כבר למעלה מעשור פועל המרכז על מנת  יסודייםהוהעלאת הישגים בבתי הספר  
 משיגים באופן ממושך, תוך צבירת ידע רב וניסיון מגוון.-המוגדרים תתספר יסודיים 

תלמידים,   10,000-: עד היום השפיעו התוכניות השונות של העמותה על כהשפעה רחבה ומתמשכת .2
 רשויות מקומיות.  16-וב בתי ספר 30-יותר מכיתות, ב 320-בכ

, פועל בשיתוף פעולה מלא עם האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך: המרכז שותפות עם הממשלה .3
ואף נבחר לאחד מארבעת מפעילי התוכניות  –הרשויות המקומיות ושותפים משמעותיים נוספים 

 "מישרים" של משרד החינוך.פורצת הדרך השותפים לתוכנית 
: בימים אלה, לאור הצלחתו הממושכת, פועל המרכז לגיבוש תוכנית מותאמת לחברה מבט קדימה .4

 הלימודים תשפ"א במסגרת תוכנית פיילוט.הערבית בישראל, אשר עתידה לצאת לדרך בשנת 
 

 הייחודיות
מורים, הורים בהמרכז פועל במספר ערוצים במקביל על מנת להגיע לתוצאות הרצויות: השקעה 

ליצירת רצף חינוכי אחיד, מקיף ותומך. בנוסף להשקעה הרבה המוקדשת  –והנהגת בית הספר 
 צוותים המקצועיים בבתי הספר, ביניהם: בלתלמידים, משקיע המרכז משאבים ייחודיים 

באמצעות מערך  ,השקעה משמעותית בפיתוח המקצועי של סגל המורים ומנהלי בתי הספר •
לקידום  מתודולוגיות הוראה חדשניות, הנחלת אימון וחניכת מורים בשטחפורץ דרך של 

של המורים והרחבת מידת  המסוגלות, תוך העצמת הוראה דיפרנציאלית ומכוונת נתונים
 השפעתם על עתיד תלמידיהם.

מדורגים לפי רמת , הבכל כיתה  ספרים  במאות  והעשרתהסביבה הלימודית  עיצוב מחדש של ה •
 ולהגביר חשיפה לטקסט איכותי. לעודד אהבת קריאה, במטרה קושי

תיווך הגישה החינוכית לקהילה,  באמצעותהגברת מעורבותם של ההורים בחיי בית הספר  •
 והקניית הכלים הנדרשים להפיכתם לתומכי למידה בבית.

למשוב עבור לקידום הוראה מכוונת נתונים והמשמש כלי  - מערך הערכה ומדידה מתקדם •
התקדמות התלמידים ולביצוע השינויים הנדרשים, בזמן  המורים, הבנה מקצועית של קצב

  אמת, לשיפור ההוראה.

את אהבת ', בכל שנה וברחבי הארץ, במטרה לטפח תחרות הכתיבה לכותבים צעירים' קיום •
 .ספרית של הצלחה ושאיפה למצוינות-ולעודד תרבות בית ויכולות ההבעה, הכתיבה

מעניקים לתלמידיהם הזדמנות  'המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך'בתי הספר הפועלים עם 
גבוהים, המהווים  ולמידה , באמצעות פיתוח כישורי שפהלהשתחרר מכבלי הסטטיסטיקה

 מקפצה חיונית להצלחה


