
 

, מדינה המשמשת כמודל, דוגמה עיר –סינגפור 

ומופת למערכת חינוך מתקדמת. מערכת המציגה 

אחרות  הישגים מעולים ביחס למדינות

 . (Tan & Darling-Hammond, 2011)בעולם

 ICOLACE (International קיומו של כנס

Conference On Learning and Community 

Enrichment)  בסינגפור, היווה עבורנו הזדמנות

 Our Ladyלבנות בשם: לביקור בבית ספר יסודי

of Good Counsel. 

בית הספר הוא ציבורי בחסות הכנסייה וממוקם 

 באחד הרובעים העשירים של העיר. המימון,

ההורים אך גם  בחלקו הגדול, הוא ממשלתי

חשוב להדגיש  שכר הלימוד.בתשלום משתתפים 

שבית ספר זה אינו משקף את כלל בתי הספר 

מעמד המורה והתייחסות החברה אבל בסינגפור, 

אליו משקפים את הלך הרוח הקיים בסינגפור 

מורה ולחינוך לכלפי מקצוע ההוראה. הכבוד 

בכלל, הם חלק מתפיסת העולם הקיימת 

בסינגפור, ואחת ממטרות העל הבאות לידי ביטוי 

  וכית שם.במערכת החינ

אנשי   30-בהגיענו לבית הספר, משלחת של כ

, קיבלו את פנינו המנהלת מארצות שונותחינוך 

וסגניתה. לאורך כל הביקור נלווה אלינו צלם אשר 

תיעד כל רגע מן הביקור, וזאת כחלק ממנהגי 

בהיכנסנו לחדר הישיבות של בית הספר  המקום.

המוכנה  והסבר, בליווי מצגת קיבלנו מיד כיבוד

בית  המצגת כללה את חזון לאירועים כאלה.

הספר, פרטים על סגל המורים ועל אוכלוסיית 

דיווח על מעמדם  כללה הלומדים. כמו כן, המצגת

של המורים, שהוא מן הגבוהים בחברה 

א רק זוכים לשכר הסינגפורית. עובדי הוראה ל

גבוה ביותר אלא בעיקר לכבוד על השירות 

 בתפקיד חשוב זה.

אשר (Dimmock & Goh, 2011) וגוה  דימוק

שיש  בחנו את מערכת החינוך בסינגפור, טוענים

צורך בטרנספורמציה בהנהגת בית הספר 

והחדשנות שהחדשנות הפדגוגית  ובארגון, כדי

יש לקיים  כמו כן,. בתכניות הלימודים יצליחו

שיתוף פעולה מלא של כל צוות המורים כדי 

להביא להעצמתם. חיזוק לדברים אלה מצאנו 

והוצג  ידי צוות בית הספר-במודל אשר פותח על

 מדור: רשמי ביקור

ת בית ספר יסודי לבנו

 בסינגפור

 

 אילנה לבנברג 

 דורית פטקיןו

 רשמי ביקור
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לנו בביקור. המודל מתמקד בפיתוח קהילה 

לומדת בשיתוף הצוות המקצועי, והוא כולל 

דום ם: למידה והוראה, קיארבעה מרכיבי

חדשנות, פיתוח מקצועי ופרויקטים מיוחדים. 

במרכיב של הלמידה וההוראה הדגש הוא על 

"מעגלי למידה", מחקר פעולה, וחקר שיעור. 

במרכיב החדשנות יש דרישה ליצירה של "בנק" 

רעיונות לפיתוח היצירתיות של התלמידים כמו גם 

ר "חדרי של צוות המורים. במסגרת זו יש ליצו

חידושים" ולקדם "יוזמות ירוקות". במרכיב 

( יש לקיים PDהשלישי של הפיתוח המקצועי )

מקצועי הכוללים:  ימים המוקדשים לפיתוח

סדנאות, כנסים, ושיתופי למידה בין מורים. 

פרויקטים מיוחדים, יש דרישה  -במרכיב הרביעי 

למעורבות כל הצוות המקצועי של בית הספר 

 ל" הקידום ולשמירה על הסביבה. לשם הרמת "דג

המנהלת ציינה שתכנית הלימודים של סינגפור 

תוך מתן  והמשכית, מבוססת על הוראה ספירלית

במעברים בין הכיתות, עד  תשומת לב וטיפול

לסיום כיתה ו. יש הקפדה על הנחלת תכנים 

לימודיים נדבך על נדבך, ועל הוראת המתמטיקה 

 (.0בהקשר היישומי )ראו צילום 

 

הוראת מתמטיקה בהקשר היישומי,  - 1צילום 

 כחלק מתפיסת המקצוע

 בכל מעבר בין שנתונים מתקיימים מבחנים

. במתמטיקה )גם במקצועות לימוד אחרים(

כמו כן, יש עידוד ללמידת חקר וללימוד עצמי, 

 בשילוב עם תרגול וחיזוק התכנים.

 עדות לביצוע כל אחד מהמרכיבים מצאנו בכיתות,

באמצעות פעילויות המוצגות על כותלי הכיתות, 

 ובמחברות התלמידים.

 על בית הספר

במושגים של  תלמידות. 011בבית הספר לומדות 

סינגפור הוא אינו נחשב לבית ספר גדול. כמו כן, 

להתקבל ממתינות  211 -כ קיימת רשימה של

אליו. מה שמצביע על שאיפת ההורים לשלוח את 

 בעלי רמת לימוד גבוהה.ילדיהם לבתי ספר 

כל  לאור מזג האוויר הטרופי השורר בסינגפור

השנה, בית הספר בנוי סביב חצר פנימית רחבה 

מאוד, והמסדרונות פתוחים. חדרי הכיתות 

מרווחים בצורה מעוררת תדהמה. כל כיתה היא 

ות כיתות ישראליות. התלמיד 2-4בגודל של 

 ת, כשהשולחנוות, כל אחת בשולחן נפרדיושב

ניתנים לצירוף בזמן עבודה בקבוצות. כותלי 

הכיתה עמוסים מאוד בקישוטים ובעבודות 

נאותה  התנהגותלבהוראות  כמו גם, תלמידים

חומרי לימוד שונים. בכל בפתגמים וב, ומוסרית

לימוד  חומרי אחת מהכיתות ישנן פינות עבודה,

 -בממוצע כלומדות ועזרי הוראה רבים. בכל כיתה 

יחד עם זאת, בגלל גודלן הפיסי של  .תלמידות 23

הכיתות לא הייתה לנו תחושה של עומס או 

)כגודל  צפיפות. בכל כיתה יש לוח גדול מאוד

 ומסך למערכת טלוויזיה שלושה לוחות שלנו(,

הקרנה )ברקו(. אין מזגנים בכיתות אבל יש 

בקומת הקרקע ובחצר יש  מאווררי תקרה גדולים.

עם אפשרות לקניית לתלמידים חדר אוכל פתוח, 

אוכל. בהגיענו לביקור הייתה הפסקת אוכל. 

לאחר ההפסקה, לא ראינו כל סימן שאכלו שם 

 הניקיון הכללי היה פשוט מופתי. תלמידות. 011

התלמידות כולן לבושות בתלבושת אחידה, 

היה גם  חולצה לבנה, חצאית בצבע כחול, ולחלקן

במהלך הביקור,  סינר. לבושן נראה צנוע ומכובד.

לכל כיתה שנכנסנו כיבדו אותנו התלמידים 
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בקימה, בשירה ובברכות. ברור שנעשתה כאן 

 בואנו. הכנה לקראת

כבר מכיתה ב הלימודים בבית הספר מאורגנים 

סביב מגמות: מגמה לאמנות, תיאטרון, שירה 

יים. מלבד ומוסיקה, וזאת פרט ללימודים הכלל

 הלימודים הכלליים חובה ללמוד בכל המגמות גם

(. ההסבר 4)ראו צילום  ומחשבים רובוטיקה

שקיבלנו לכך היה, שיש להכין כבר מגיל צעיר את 

ובית הספר מקפיד לכוון , הבנות לרכישת מקצוע

את הבנות מוקדם ככל האפשר למה שסינגפור 

 מתמחה בו, יצור טכנולוגי מתקדם. 

 

 כיתת מחשבים הצמודה לכיתת האם - 0צילום 

לאור העובדה שיחד אתנו ביקרו בבית הספר 

אנשי חינוך שלא באו מתחום המתמטיקה, לא 

בפנינו תכנית הלימודים של סינגפור, או הוצגו 

ספרי לימוד במתמטיקה, ולא התכנית הבית 

ספרית בתחום, אבל כן נחשפנו לתפיסת מערכת 

 ן" הבית ספרי. זהל"אני מאמיו החינוך בסינגפור

כל מידע הקשור  לא מנע מאתנו, כמובן, לחפש

ואכן, בכל כיתה מצאנו  להוראת המתמטיקה.

פינות ולוחות עם כמות רבה מאוד של חומרים 

כבר  ,כמו: הטנגרם להוראת מתמטיקה, ועזרים

, מעגלי 0מסמר  (,2)ראו צילום  בשיעור בכיתה א

דומים שברים, מחשבונים, גופים ועוד. רובם 

לכל הכיתות יש  לחומרים ועזרים שיש לנו. כמובן,

(, הסמוכה לכיתת 4 כיתת מחשבים )ראו צילום

האם. מרכזת המדעים ציינה שישנה הקפדה רבה 

על תרגול תוך הצמדות מלאה לתכנית הלימודים, 

כיתה בה נקבע , ולהכנה למבחנים בסיום כיתה ו

 גורלו של כל תלמיד לגבי המשך לימודיו.

 

  פעילות טנגרם בכיתה א - 3צילום 

דקות בשיעור  23 -כ במהלך הביקור היינו 

מתמטיקה בכיתה א. התלמידות פירקו צורות 

והרכיבו אותן באמצעות הטנגרם. הפעילות הייתה 

 6פעילות בקבוצות. שש קבוצות, כשבכל קבוצה 

התלמידות . חשוב לציין כי למרות מספר תלמידות

(, בגלל המבנה ותתלמיד 26הגדול בכיתה )

המרווח של הכיתה מבחינה פיזית, לא הייתה 

לנהל  צמידות בין הקבוצות, עובדה שאפשרה

בכל קבוצה, ללא הפרעה לקבוצות  דיונים שקטים

 41 -לאחר העבודה בקבוצות שערכה כ האחרות.

דקות, נערך דיון כיתתי בהובלת המורה, על 

הדמיון והשוני בין כל אחת מהצורות שהוצגו. 

בהמשך הובילה המורה תחרות בין הקבוצות, 

כשהמטרה הייתה למצוא את הקבוצה שהצליחה 

כל הצורות הוצגו  ,ליצור צורות רבות יותר. לסיכום

על הלוח, כך נוצר "שטיח" עם מגוון צורות 

 הנדסיות.

הספר ראינו שולחנות ל"פעילות  בחצר בית

חשיבה", מאלה הנמצאים אצלנו במוזיאון למדע. 

ההסבר שקיבלנו להימצאותו של ציוד יקר מסוג 

שהוא מושאל מן המוזיאון למדע למשך  זה היה,

תקופה של מספר חודשים. כך יש לתלמידות 
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הזדמנות להתנסות בהפסקה בפעילויות חשיבה 

 שונות, מתחום המדעים. 

לביקור ף בנוסשעות והוא כלל  3 -הסיור נמשך כ

תודות וצילומים. יצאנו  ,בכיתות גם נאומים

  מהסיור עם מספר תובנות על החינוך בסינגפור:

מבנה בית הספר והמרחבים שראינו בכל  .א

כיתה, מורידים באופן משמעותי את בעיות 

ייתכן שיש לכך השלכות על בעיית  הצפיפות,

 האלימות המעטה הקיימת במדינה זו. 

ה, פינות למידה, עושר רב של עזרי הורא .ב

סיסמאות פתגמים וכרזות בנושאים שונים על 

דפוסי התנהגות נימוסין ונוהל דתי. 

"תפאורה" מסוג זה בכל כיתה, כמו גם, 

מול עיניו של התלמיד,  הנמצאות סיסמאות

בוודאי יש לכל זה  - במהלך כל יום הלימודים

השפעה על התנהגותם וחינוכם של 

 התלמידים.

תלמידות למקצועות הכנה מוקדמת של  .ג

העתיד, רובוטיקה מחשבים, מבטיחה 

שהבנות לא תהיינה בשולי החברה אלא 

במרכזה, עוסקות בפעילויות יצרניות, ומוכנות 

 .40-למקצועות המאה ה

 לסיכום

את המציבה ראינו בו מדינה  הביקור היה מרתק,

המורים שלה ואת מערכת החינוך בראש מעייניה. 

משאב לאומי חשוב מדינה הרואה בתלמידים 

ביותר. המוטו המרכזי שלה הוא: "חינוך הוא 

הדבר העיקרי לקיומה של המדינה ולהמשך 

 שגשוגה". הלוואי אצלנו!
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 ד"ר אילנה לבנברג
ראש החוג למתמטיקה 

במכללה האקדמית לחינוך 
  "גורדון" חיפה.

קה מרצה למתמטי 
ולחינוך מתמטי ומדריכה 

 מורים ו"פרחי הוראה".
רב בהוראה  בעלת ניסיון

 בחינוך העל יסודי .
 

 דורית פטקיןפרופ' 
מרצה בכירה לחינוך 

מתמטי במכללת סמינר 
אביב, -הקיבוצים בתל

פרחי ”מדריכה מורים ו
בעלת ניסיון ”, הוראה

עשיר בדרכי הוראה 
ובטיפול בטעויות 

ובתפיסות מוטעות של 
 תלמידים במתמטיקה.
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