


כולם מדברים על שוויון

1953-ג "תשי, חוק חינוך ממלכתי

.לאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המעודדת את השונה והתומכת בו, לכל ילד וילדהשוויון הזדמנויותלהעניק -8סעיף 

1991האומות המאוחדות -אמנת זכויות הילד 

על בסיס הזדמנות שווה, המדינות החברות מכירות בזכותו של הילד לחינוך ומתוך כוונה להשיג זכות זו בהדרגה: 28מתוך סעיף 

oecdהמנהל מחלקת החינוך של , שלייכראנדראס' פרופ 2020ספטמבר ,

. כך הישגי התלמידים גבוהים יותר, ככל שרקע התלמידים מגוון יותר-מערכות החינוך הטובות בעולם הן אלה שדואגות לשוויון "

"… זה פשוט לא עובד . מערכות חינוך שמשאירות מאחור את התלמידים החלשים לא הגיעו להישגים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%96%D7%93%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA


0-18תקופת הילדות 

:תקופה של גדילה והתפתחות

יכולות , פער בכישורים

ומוכנות לחיים הבוגרים

18-35תקופת הבגרות 

:תקופה עשייה ומימוש

,פער ביכולת לממש כישורים

ויכולות בצורה מיטבית

:הפרט

?מה צריך הפרט
כיצד מקדמים התפתחות מיטבית של 

?יכולות ומוכנות לחיים הבוגרים, כישורים

כיצד מקדמים את היכולת לקבל 

לממש אותן , החלטות מיטביות

?ולהתגמש בעת הצורך

:האקוסיסטם

מה נדרש  

מהאקוסיסטם

האקוסיסטםמה הם המאפיינים של 

?חוסמים מוביליות/ המקדמים 

האקוסיסטםמה הם המאפיינים של 

/  והאזורית המקדמים , ברמה הלאומית

?חוסמים מוביליות

י"קרן רש,"הסיפור הגדול"מבוסס על מפת המוביליות החברתית 

,מוביליות היא אחד הביטויים לאי שוויון
יש ידע נרחב בנוגע למה דרוש על מנת לקדם אותה



?למה זה לא נפתר? אז מה הבעיה

משמעות  . ערך השוויון מצוי אי שם בתחתית סולם הערכים... מתברר כי בחברה הישראלית "
"קיים מרד סמוי ואפקטיבי נגד כל תהליך שמקדם ניעות חברתית ושוויון: ... הדברים ברורה

2015, על חינוך וחברה בישראל, מי מפחד משוויון, יולי תמיר



(wicked problem)היא בעיה סוררת שיוויוןאי 

Horst W. J. Rittel, Melvin M. Webber, Dilemmas in a general theory of planning, 1973

שלטבעןבשל,להיכשלמוכרחחברתיתמדיניותשלבעיותעםלהתמודדותמדעייםבסיסיםאחרהחיפוש"

טובת,כזהדבראיןפלורליסטיתבחברה,לכךמעבר.מוחלטלתיאורניתנותאינןמדיניותבעיות...הללוהבעיות

,חברתיותלבעיותהמגיבים,שוניםמדיניותקווי;צדקשלאובייקטיביתהגדרהכלאין;עורריןעליהשאיןהכלל

'אופטימלייםפתרונות'עלבדיבורהגיוןכלואין;משמעותלושישבאופןשגוייםאונכוניםלהיותיכוליםאינם

".מוחלטותתשובותשלבמובן,כללפתרונותכלקיימיםלא,מכךיותראףגרוע...אלולבעיות

http://link.springer.com/10.1007/BF01405730


.אין נוסחה פשוטה להגדרת הבעיה1.

.הבעיה לעולם אינה נפתרת באופן מוחלט2.

".רעים"או " טובים"הפתרונות לבעיה אינם נכונים או לא נכונים אלא 3.

.אין אפשרות לבדוק במהירות את הפתרון המוצע לבעיה4.

.בעיה שלא ניתן לספק עבורה מענה באמצעות יישום פתרונות טכניים5.

.אין מערכת ממצה של פתרונות או רשימה סופית של פעילויות שיש לבצע6.

.אם בכלל, לניסיון בבעיות דומות יש ערך מוגבל. כל בעיה היא ייחודית7.

.כל בעיה יכולה להיחשב כסימפטום של בעיה אחרת8.

.ישנם הרבה בעלי עניין שרואים את הבעיה באופן שונה9.

.לטעות בבואם לפתור את הבעיה" זכות"למקבלי ההחלטות אין 10.

:בעיות סוררת מאופיינות בגורמים הבאים



פתרונות של בעיות סוררות יוצרות בעיות חדשות

.ומורכבת יותר מהניסיונות השיטתיים להתמודדות איתה, הפכפכה, הבעיה דינמית

.היא חומקת מהניסיונות לאלף ולמשטר אותה

:הבטיםהחמקמקות של הבעיה נובעת משני 

הבעיה עצמה קשה להגדרה

המציאות מגיבה לפתרונות שלנו באופן שהופך אותם ללא רלוונטיים

doalogue.co.ilמ נדלה  מקור

https://doalogue.co.il/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94_%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%AA_(Wicked_Problem)


סוררותבעיותלזהותניתן

:כאשר נראה אחד או מספר מתוך הרכיבים הבאים

השקעה של משאבים רבים ללא שינוי משמעותי בתוצאות המושגות•

מאמץ עיקש לטפל בתוצאות הלא רצויות של המהלכים הקודמים•

הוא בכלל בגדר בעיהאיתומחלוקת מתמשכת ביחס לשאלה האם מה שאנו מתמודדים •

מחלוקת מתמשכת ביחס לשאלה מה שורש הבעיה ומה הם הסימפטומים שלה•

מחלוקת מתמשכת ביחס לשאלה מה המענה הנדרש לבעיה•

הבנה שהכלים שעושים בהם שימוש אינם תואמים את הייחודיות של האתגר ולרוב הועתקו  •

מבעיה דומה שאינה זהה כלל



בעיות סוררות הן סבוכות

The new dynamics of

strategy: Sense-making

in a complex and

complicated world

by C. F. Kurtz

D J Snowden

סבוך

כאוטיפשוט

מורכב



שינויחסינתבחינוך הוא תופעה שיוויוןאי 

:תופעות ומצבים חסיני שינוי מאופיינים ב

מחויבויות והנחות סמויות  , ארגונים וחברות, כפרטים, יש לנו

המתחרות ברצון הגלוי שלנו לשינוי והתפתחות ובמקרים  

לפיכך שינוי יחייב  -רבים מונעות אותו מלהתממש 

עבודה הסתגלותית-התמודדות מסוג אחר 

פער בין הצהרות  
למעשים במציאות

קיומן של מחויבויות  
הנחות סמויותסותרות ומתחרות



שבינהםומה , הסתגלותיים, אתגרים טכניים

אתגר הסתגלותי אתגר טכני

הכרחי לעצב מענים ייחודיים מותאמי הקשר הפתרון קיים במערכת

כלל בעלי העניין נדרשים לפתרון בידי הסמכות הפורמאלית היכולת לקדם פתרון

,  מחייב נכונות לבדיקה ועדכון של הנחות יסוד
ערכים ונורמות

ההתמודדות מבוססת על מערכת תפישות 
ועמדות קיימת



טעות של מנהיגות

“The single biggest failure in the exercise of 

leadership is to treat adaptive challenges 

like technical problems, and therefore to 

apply technical solutions”

Ronald Heifetz



?אז מה עושים

פיתוח במנהיגות 
הסתגלותית

לראות מערכות 
אנושיות כמערכות 

אקולוגיות

מפותחים של למידהמנגונים
שינוי וגמישות ארגונית

ניסוח  -יצירת משמעות 
ואימוץ רעיונות גדולים



-חקר אתגר אדפטיבי באמצעות סיור אוטוביוגרפי 
הכנה

לגבש קוד אתי לסיור1.

(בהתבסס על הביו)לנסח על השערות לגבי המארח של הסיור 2.

לנסח שאלות חקר3.

תפיסות ואמונות של המארח שהתעצבו והשתנו לאורך השנים, הנחות יסוד•

הקשר שלהן למסלול המוביליות שקרה ולא קרה•

(עובדים, תלמידים, ילדים)המארחת והדור הצעיר , ההורים-הבדלים בין דוריים•

ארגונים שהשפיעו באופן מקדם , בעלי תפקידים, גורמים-התבוננות על המערכת•

או מעכב על המוביליות




