
  

ם ובאבחונים ככלי הערכה ואבחון  י במבחנים הארצישל מערכות חינוכיות בוחן את השימוש ליון זה יג

  . אלו אבחוןתוך התייחסות  ביקורתית לחלק מההנחות והציפיות  שלנו מכלי

  

 הם אותם  מבחנים   עתירי סיכון מבחניםאו קובעים מבחנים המבחנים אליהם מתייחסים המאמרים כ

 ומועברים ) בדרך כללמשרד החינוך( על פי הזמנה חיצונית,  הספרידי גופים חיצוניים לביתנכתבים על ה

  לעיתים באופן גורף  כגון מבחני הבגרות אותם מחויבים לעבור כל תלמידי התיכון –בהיקפים רחבים 

ת גיל בשכבוב המועברים "כתנאי לתעודת בגרות ולעיתים בחתכי רוחב של גיל ומקצוע כגון מבחני המיצ

להעריך את המרכזית של בחינות אלו ודומות להם היא מטרה ה . מוגדרות ובמקצועות מסוימים בלבד

 בתי ספרלבהשוואה אישית ובהשוואה לחבריהם ואת הישגי בית הספר   הלמידה ואת הישגי התלמידים

  . אחרים

 ייקטיבי המאפשרהם כלי אובמבחנים ראשית ההנחה כי ה. מספר הנחות יסוד משותפות למבחנים אלו

הנחה .  בפני עצמם ובהשוואה  לאחרים,איכות ההוראה בבית הספרוהערכת   הידע של תלמידים  תהערכ

ישגי התלמידים ועל על ה השפעה או לפחות פוטנציאל להשפעה חיובית  יש מבחנים אלה  כי ל היאשניה

מורים , ציה של תלמידיםמוטיבהנחה נוספת  רואה  במבחנים אלו גם אמצעי להגברת ה. רמת ההוראה

  .ובתי ספר לשיפור תהליך ההוראה  והלמידה

המוצגים המחקרים .  לטענות אלוומסויג ליון מתייחסים באופן ביקורתי יתקצירי המאמרים המופיעים בג

כך למשל נצפה כי .  בכיוונים המצופיםו דווקא  אך לא,משפיעים על הלמידהאכן  כי מבחנים אלו מראים 

ממוקדת ללמידה בבית הספר  הלמידה מביאים איתם צמצום של חנים עתירי סיכון החלתם של  מב

 גם מבחינת , )ראה שיטת המיקוד(שנכלל בבחינה מה  לומדים –התוכן הנלמד לקראת בחינה גם מבחינת 

מקצועות בודדים בחסות למיומנויות הבעה בעל פה מכיוון שלמעט יכמעט ואין התי,  לדוגמא –המיומנויות 

השפעה נוספת היא כמובן על סדרי . .אין התייחסות למיומנויות אלו בבחינות) וד שפה שניה בעיקרלימ(

 וכדומהאמנות , ב בשבוע הבא יבוטלו שיעורי תורה" אם יש לנו בחינת מיצ–העדיפויות של המקצועות 

   .הקוריקולום אותו לומדיםהוא הוא  המבחן הופך להיות . לטובת ההכנה למבחן

בעלי נשאלת השאלה האמנם יכולה מערכת גדולה ומסועפת המאגדת בתוכה בתי ספר ך מעבר לכאך 

ריכוזית ועם זאת ,  לקיים שיטת סטנדרטים אחידה, עם פערים חברתיים וכלכליים, שוניםצרכים 

 בספקנות רבה נראה כי יש להתייחס? אפקטיבית מול היעדים של שיפור הישגים וטיוב הלמידה וההוראה

  .זו הנחהמאוד ל

האבחון הפסיכולוגי המשמש במערכת החינוך ככלי הערכה זוכה גם הוא לבחינה ביקורתית בגליון זה 

 האובייקטיביות של מלבד השאלה על  .בהקשר של השימוש בו להערכה והשמה של אוכלוסיות מוחלשות

ה הבחנה המבחנים ועל היכולת שלהם לשקף את מצבם האמיתי של הילדים ואת כישוריהם האישיים עול

 יכולים אולי להוות אבחונים סטנדרטיים , ןשוויו תיאורטי של במצב : כפי שמנסח אותה סקיבהמרכזית 

מובנה השוויון ה- אישל במצב אולם . להערכת הכישורים האינדיבידואליים של הילד יחסית כלי מדויק 

 את הפער של ותמשקפתוצאות האבחון ,  את כישוריו של הילדפותמשקן יותר משה, מתמשכתהדרה הוה



סקיבה ואחרים טוענים כי  .שניתנות לו ויותר מכך את חסימת אותן הזדמנויותחינוכיות ההזדמנויות ה

היישום .  להבנה מוטעית של משמעותןהמביאשל תוצאות האבחון תרבותי - התעלמות מההקשר הסוציו

 בתכניות וכיתות מיוחדות  של אותם ילדיםתםבהשמשל פרשנות מוטעית זו כפי שהיא באה לידי ביטוי 

  . משעתק את אותו מנגנון הדרה ואי השוויון שהביא מלכתחילה להישגים הנמוכים של הילדים,למעשה

  

הנגיש באופן אמיתי  במטרה ל ,ם נערים ונערות הפונות באופן ממוקד לאותחינוכיות תכניות ה גם

 השוויון מעגל הקסמים של אי מודרות את ההזדמנות לרכישת השכלה ככלי מרכזי בפריצתהקבוצות ל

אמנם אנו משתדלים לעבוד בשיטת תפירת  . מוצאות עצמן משתמשות באותם כלים של הערכה ואבחון

את הנערים נדרשים להכין אנו החליפה המתאימה לכל נער ונערה אולם בסופו של דבר בתהליך ההוראה 

 המסלולים גם .  הבחינהלעבור אתכיצד  לבחינה ומלמדיםמוצאים עצמנו והנערות לבחינות הבגרות ו

הסטנדרטים נקבעים מחוץ למרכז . הפנימיים שלנו מתקיימים בתוך מערכת סטנדרטים ריכוזית ואחידה

   . נבדקים על ידי גורם חיצוני לו ועל פי רוב גם ההשכלה 

כיצד מצד אחד אנו פועלים להרחבת מספר בני הנוער שצולחים את קו הסיום של רכישת תעודה 

מותאם לפרט  , ותית שהיא תנאי לשילובם ומצד שני מקיימים תהליך למידה והוראה משמעותימשמע

  .ולקבוצה

על אופני ההתמודדות בחינה ואנו מקווים שהגליון יעורר את הדיון בסוגיות  אלו   ויתחיל תהליך חשיבה 

  .שלנו עם שאלות אלו

המאמר הראשון .  ה "חה בתכנית הילמנ,  מאמרים פרי עטה של ורד עמית  2מובאים כאן  ,  בנוסף

סוקר את תולדות הערכת הישגים  בארץ ומציע " למצוין" בלתי מספיק"מבלתי מ-הערכת תלמידים "

 מספר עקרונות של שיטת הערכה אלטרנטיבית

מתאר את התפישות הרווחות ואת האלטרנטיבות הקיימות לשיטת ."  סטנדרטים בחינוך"המאמר השני 

  .מאמרים אלו  מתפרסמים כאן לראשונה  .תהערכה אחידה וקובע

ומביא , המאמר דן בנושא אינטליגנציה ושוויון:".  אינטליגנציה"מאמר נוסף הוא מאמרו של עודד ציפורי  

אק 'ניתוח ביקורתי של שיחים פסיכולוגים וסוציולוגיים על אינטליגנציה  תוך  דגש על התפישה של ז

כתב עת לקסיקלי למחשבה , "מפתח" המאמר פורסם לראשונה ב ".שוויון האינטליגנציות"רנסייר על 

שבנדיבות איפשר לנו לפרסם את )  3/2011 ( א"אוניברסיטת ת, פוליטית של מרכז מינרבה למדעי הרוח

  .המאמר בגליון זה

  ריאה נעימהק

  

  

  

  


