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 תמצית
 

והיא מתקשה להעניק לה5 , ותמערכת החינו: בישראל מתקשה להנחיל לתלמידי5 נורמות התנהגות ראוי
בזמ0 שרמת ההישגי5 של ילדי ישראל היא הנמוכה בעול5 . תחומי5 בסיסיי5 חיוניי5ביכולות גבוהות 

ח זה מתמקד בתפקודה של מערכת החינו: "וד. פערי החינו: בקרבה ה5 הגבוהי5 ביותר במערב, המתועש
 .ת מבני ומציע רפורמה,ובהשלכות של רמת החינו: ופערי החינו: על החברה ועל המשק

 
הקטנה ניכרת ,  מתמקדת בצעדי5 שמטרת5 שיפור משמעותי בהישגי5 בתחומי הליבהתמבניה הרפורמה

 הכולל שינוי בזכויותיו –שינוי מהותי במעמד המורה , הנחלת ליבת חינו: מחייבת, בפערי5 בהישגי5
, מאוד מורותחוהבעיות יות ה.  והגדרה מחודשת של סמכויות בתו: מערכת החינו:–ובחובותיו 

דגש הכ0 ול, לא נית0 עוד לעסוק בטיפול סימפטומטי, חריפות מאוד ל החברה ועל המשק עה0ישלכותוה
. לל ההיבטי5 והבעיות במערכת החינו:כסוק בע איננו מתיימר לח"הדו.  ומערכתישינוי מבניו על נכא0 ה

 לגבי סוגיות אלה תתקבלנה שא5 ההמלצות ואנו סבורי5, הוא מתמקד במספר סוגיות מרכזיות
 .ח"לו בדופלטובה ג5 על מרבית הסוגיות שלא טו שפענה0 תממילא ה, ותיושמנה

 
 ח"י הדוריקע

 סוגיות ובעיות מרכזיות הקשורות למערכת החינו, בישראל: לק ראשו4ח
 ההיבט הערכי: רק ראשו4פ

בר בנורמות התנהגות מדו. ינו: לערכי5חל עפחות ופחות דגש  מהשמערכת החינו:  מהל: השני5ב
וסר חב ודר כבוד לזולתיעהתוצאה באה לידי ביטוי בה. בסיסיות המקובלות בכל חברה נאורה

 ובחינו: לוקה בתחומי5 כמו –ת זיבאלימות מילולית וא> פי בטאי5תי5 מת שלע–סובלנות וסבלנות 
 על אושיות דושלכות חמורות מאהש יוגיות אלה סל. לאזרחות טובה ולמורשת, חינו: לדמוקרטיה

 בפני התלמידי5 בצורה מסודרת וברורה את ל5יש להגדיר תוכנית ליבה מחייבת שתג,  לכ0.החברה
 . אליה5פתאוהערכי5 שהחברה הישראלית ש

דדי5 ברורי5 להצלחה כמו מי0 לה5 או ,ינ5 כמותיי5אחינו: לערכי5 כולל היבטי5 שהיוו0 שנושא כ
י מחשוב להדגיש כי , ר תלוי ועומד ברמה התיאורטית בלבדינו: לערכי5 לא יישאחשנושא ה דיכו, ציו0

 ע5 כל המשתמע מכ: לגבי –חנ: הכיתה מבאחריות לריכוז נושא הקניית ערכי5 הוא  שנושא
 .אחריותו וסמכותו, הכישורי5 הנדרשי5 מהמחנ:

 חברתי5ההיבט הכלכלי: רק שניפ
, אבטלה, צמיחה נמוכה(ות ביותר עייתיבות תידינת ישראל ניצבת מול מספר מגמות כלכליות וחברמ

אלא בעשורי5 , שהחמרת0 אינה נמדדת בשני5 בודדות, )שוויו0 ושסעי5 חברתיי5 חמורי75אי, עוני
למערכת . מדובר במגמות ארוכות טווח המסכנות את עצ5 קיומה של מדינת ישראל. שלמי5 ברציפות

, במדינה ל התשתית האנושיתהחינו: היה וישנו תפקיד מרכזי מאוד בקביעת אופייה ואיכותה ש
תוכנית הליבה צריכה ,  לכ0.בעתיד0 ומכא0 השפעתה הרבה על המגמות הנוכחיות ועל הסיכוי לשנות

 .שהנו ברמה גבוהה בהרבה מזו הנלמדת היו5, חינוכיי5 בתחומי היסוד" ארגז כלי5"לכלול 
 בעיות מבניות במערכת החינו,: רק שלישיפ

 ,לאומיי075כפי שהיא מתבטאת במבחני5 ארציי5 ובי, תחומי יסודמת הידע שמשיגי5 התלמידי5 בר
ריבוי הזרמי5 במערכת החינו: .  יחס למדינות אחרות וה0 ביחס להישגי העברב0 ה ודה ירודה מאנה

ור מרכזי של הבעיה אינו בהיק> ההוצאה קמ. בוודאי אינו מסייע בהקטנת פערי החינו: הגדולי5
שתיי5 .  אלא בשימוש שנעשה בכספי5 אלה– מעלה מזהלמערב וא> ברמה המקובלת בנו  שה–לחינו: 

לעמוד רק חלק קט0  תושבה0 יכול, מהתוצאות הנובעות מכ: ה0 הוצאות פרטיות גבוהות לחינו:
 .רותי חינו: ממלכתיי5יוכ0 שימוש נרחב בקבלני משנה לצור: מת0 ש, מהמשפחות בישראל

 
 הצעה לשינוי מבני במערכת החינו,: לק שניח
 רקע: רק רביעיפ

מבנה ארגוני ,  תחלופה רבה בהנהגת המשרד5תורמי5 העיקריי5 למצב החינו: הבעייתי היו5 הה
כי ורל הצרכי5 ותכני5 לימודיי5 שאינ5 משקפי5 את צערמת מורי5 שאיננה עונה , אנכרוניסטי ולקוי
: רד ההל:במ" זולגי5"שאבי5 מ: שלכגורמי5 המרכזיי5 האלה ה5 . בישראל החברה והמשק

ערכתי המוצג כא0 מציע כיצד נית0 המ ומבניהשינוי ה.  התלמיד–מתקציב המדינה אל היעד המרכזי 
 .לוללהביא לשיפור בכל אחת מ0 הסוגיות ה

 ידמשל התל" ארגז הכלי/: "רק חמישיפ
יש לה0 הרבה מ0 המשות> ה0 , יי5 של אוכלוסיות שונות במדינת ישראל החו0 הרב באורחיוצד הגל

 5יבמדינה וכעובד 5יתפקד כאזרחלדי כתלמידי5  ל5יערכי וה0 בידע ובמיומנויות הדרושבתחו5 ה
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יד חצור: בליבת לימודי5 אחידה שתספק ארגז כלי5 בסיסי א ש שימכא0. במשק מודרני ופתוח
 .ובי5 והשכונות במדינת ישראלישבכל מערכות החינו: ובכל הי, המכיל את הכלי5 הנדרשי5 לכ:

 המוצע במערכת החינו,שינוי מבנה ה: רק שישיפ
משאבי5 המגיעי5 הל שמות כת האיכות והא היא לשדרג באופ0 משמעותי את מבניהשינוי טרת המ

שבראשה עומד התלמיד , "פירמידה"מוצעת . ורת שלה5 בדרכ5 אליוסלתלמיד ולייעל את מנגנו0 התמ
, ח"הצגת הדברי5 בדומטעמי5 של נוחות ב(ל המערכות הארגוניות התומכות בו כצויות מחתיו תו

 ).סדר הצגת הסעיפי5 כא0 אינו תוא5 לחלוטי0 את הסדר ההירארכי של הפירמידה
 תלמידה. א

שיפור ניכר ברמת ההישגי5 והקטנה משמעותית בפערי ההישגי5 ה5 הצעד הראשו0 של הקנית 
י5  מול עמ– בתחרות כלכלית והתמודדות בטחונית –שוויו0 הזדמנויות בתו: המדינה וחיזוקה 

בניתה של מערכת חינו: השואפת להישגיות ולהקטנת פערי5 היא חלק מרכזי מהאחריות .  אחרי5
היא . חינו, חינ/ בפועלובת מדינת ישראל להעניק לילדיה  ח.הממלכתית של מדינה לאזרחיה

. ב"אזור מגוריו החל מ0 הג0 ועד לסיו5 כיתה יבמצוי  ה ספרתחייבת לאפשר לכל ילד להתקבל לבי
. ניות לימודי5 טובות יותר בתחומי היסודוכתובות יותר רעות לימוד שד צרי: לקבל התלמי

ניות לימודי5 טובות וכשיעשו שימוש בת, מורי5 טובי5 יותר ידי7להשיפור באיכות החינו: יושג ע
 .יותר

 מורהה. ב
ו מעמדו הנמו: של המורה פוגע בסמכות. מעמד המורה בישראל כיו5 הנו נמו: מהראוי ומהנדרש

 .וה0 מצד החברה) ח"שבו עוסק הדו(הטיפול בנושא זה צרי: לבוא ה0 מצד המנגנו0 . ובתפקודו
אר ראשו0 ו הכשרה מקצועית של מורה בישראל תחייב מסלול קבלת ת:כשרת המורהה )1

יש להקטי0 במידה ניכרת את . באוניברסיטה או במכללה כללית וכ0 ותעודת הוראה) לפחות(
ייעוד5 . לות להכשרת מורי5 ולהשאיר רק את הטובי5 מביניה5מספר הסמינרי5 ואת המכל

החדש והבלעדי של הסמינרי5 והמכללות להכשרת מורי5 יהיה במת0 הסמכה לקבלת תעודת 
וכ0 במת0 הכשרה בתחומי5 ) אשר נית0 יהיה להמשי: לקבל ג5 באוניברסיטאות(הוראה 

 ).כגו0 חינו: לגיל הר: וחינו: מיוחד(מוגבלי5 ומוגדרי5 
.  המוצעשינוישיתו> פעולה בי0 כל חלקי מערכת החינו: חיוני להצלחת ה: רגוני המורי/א )2

כי ה5 יהיו בי0 , יות עניי0 רב בכ: שהשינוי המוצע כא0 יקרו5 עור וגידי5הלמורי5 צרי: ל
 .על כל המשתמע מכ:, הנהני5 העיקריי5 מהמעבר לתנאי עבודה המקובלי5 בשאר חלקי המשק

עטות מא: ג5 שעות העבודה , שכר המורי5 החודשי היו5 נמו:: ותגמולואופי העסקת המורה  )3
מה שפוגע בתדמית הציבורית של מורי5 רבי5 שמשקיעי5  –ביחס למגזרי5 אחרי5 במשק 

, ה נעוצה בשכר לשעהנ הבעיה אי.לעיתי5 א> על חשבו0 זמנ5 הפרטי, הרבה מזמנ5 לחינו:
עבוד לרי: צל מורה במשרה מלאה כ. לי5אלא בתנאי התעסוקה הכול, שאיננו נמו: במיוחד

יאפשר העסקת פחות מורי5  דברה. שעות ושבועות כפי שמקובל בסקטורי5 אחרי5 במשק
יש לאפשר גמישות רבה יותר בהעסקת מורי5 ובקביעת . והעלאת שכר5 של המורי5 המועסקי5

 .ר5 על מנת לאפשר מערכת תמרו= כספית הולמת עבור הישגיה5כש
  לחינו,שות לאומיתר. ג

סמכות ההיה תה ול, פוליטית7ממלכתית וא, מקצועית היהתוק5 רשות לאומית לחינו: שת
מדובר . ואת תוכנית הליבה, של מערכת החינו:" אני מאמי0"ה, )credo(הקֵרדו  ע אתובלקהעליונה 

 .יותר ומספר מצומצ5 של עובדי מנהלה כלל  בעלי תפקיד20725תמנה שברשות 
 שרד החינו,מ. ד

נית לתוכֵרדו ו לקהתא5ב החינו: יהיה אחראי על קביעת המדיניות של מערכת החינו: שרדמ
נית וכעל ביצוע ת יפקחוהמשרד יהיה אחראי על הבקרה . רשות הלאומיתהקבע תהליבה ש

  1בי5"וכ0 בעזרת תוצאות מיצ, ברורי5 ושקופי5,  בכפו> לסטנדרטי5 אחידי5–הלימודי5 
ומער: הפיקוח יצומצ5 במידה , אי לכ: יבוטלו המחוזות. שתשגת הרמה הנדרהד לע –ומבחני5 

 .מורי5 ובתי ספר בישראל,  המשרד ינהל מרכז מידע ונתוני5 על הישגי תלמידי5.ניכרת
ברמה הכי (בי5 "המיצ, משרד החינו: יפרס5 את תוצאות המבחני5, במטרה להגביר את השקיפות

עד הרמה , תקציבי5 ואת ההוצאות בפועלוכ0 את ה) מפורטת שנית0 תו: שמירה על צנעת הפרט
 .בזמ0 אמת ולעיני כל באתר האינטרנט ובאמצעי5 אחרי5, הבית ספרית

                                                      
 . ראשי תיבות של מדד יעילות וצמיחה בית ספריתב הוא" מיצ1
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 וועד מנהל של בית הספר. ה
ריי5 של הוועד יקתפקידיו הע. יוק5 וועד מנהל של בית הספר המשול לדירקטוריו0 של חברה

ולאשר גיוס  י הספרתבי5 של בלאשר תוכניות עבודה ותקצי,  עבודת המנהללהמנהל ה5 לפקח ע
   הורי5, )40%(משרד החינו: : וועד המנהל יורכב מנציגי5 של ארבע קבוצותה.  ה5פיטוריוורי5 מ
 גו> ניטרלית הוואמור להיות ומשרד החינו: ). 15%(ורשות מקומית ) 15%(מורי5 , )30%(

לו המשקל הרב ביותר חשוב שיהיה , האחראי על הפיקוח והבקרה על ביצוע המדיניות, ומקצועי
פוליטיי5 7המינויי5 של נציגי משרד החינו: חייבי5 להיות על פי בסיס מקצועי בלבד וא. בוועד

 לצירו> – א5 כי לא גדול –חשוב שיהיה רוב מובטח , בהינת0 הסמכויות של הוועד המנהל. לחלוטי0
יהיה אחד , י הוועדיד7שייבחר על, יושב ראש הוועד. של נציגי משרד החינו: ומורי בית הספר

סעיפי5 רבי5 מתו: חוק החברות והעמותות נית0 להחיל על הוועדי5 המנהלי5 של . מנציגי ההורי5
 .ובעיקר את הסעיפי5 העוסקי5 בנאמנות הוועד המנהל למטרות בית הספר, בתי הספר

 נהל בית הספרמ. ו
שר יוגשו לאישור הוועד נהל בית הספר יכי0 את תוכניות העבודה ויתרג5 אות0 להצעות תקציב אמ

גיוס , די5 ובתקציבעעמידה בי, חראי על ביצוע תוכנית העבודהאהיה יהוא . המנהל של בית הספר
מנהל בית הספר צרי: לעבור הכשרה מקצועית . )בכפו> להסכמי העבודה(ופיטוריה5  ורי5מ

ידו על ידי הוועד וא ייבחר לתפקה. יו0יס שיהיה מורה בעל נ– א: לא חובה –בתחו5 הניהול ורצוי 
 .פי רשימה של דרישות וכישורי75המנהל במכרז על

 קציבי/ת. ז
ל נוסחה כאו על  עות הוראה לילדשבמקו5 על  קציב בית הספר יהיה מבוסס על סכו5 כספי לילדת

מבלי לקחת בחשבו0  כלומר(די המדינה י7תקציב החינו: המוקצה על.  היו5תאחרת המקובל
יהיה בהיק> המאפשר מת0 ) ורמי5 נוספי5מגהורי5 או מה, קומיתסכומי5 נוספי5 מהרשות המ

7קבעו עלייות אשר ויכל הידע והמיומנ רכוש אתללו  שתאפשר לכל ילד ברמה חינו, חינ/ בפועל
אקונומי וכ0 7י מפתח סוציופ7נתנו תקציבי5 מיוחדי5 לתגבור עליי. ומית לחינו:אדי הרשות הלי

בלה מלאה של ליבת קקבלת תקציב מותנה ב .ית הספרכתגמול עבור הצלחות ביצועיות של ב
 .הלימודי/

 קומיתהמשות הר. ח
את תקציב החינו: , בתיאו5 ע5 משרד החינו: ובאישורו, רשות המקומית תקבל ממשרד האוצרה

היה תולו כקציב ר לתכלומ(במלואו " צבוע "ההתקציב יהי .של בתי הספר הנמצאי5 באזור הרשות
רשות תקצה  ה.די מנהלי בתי הספרי7צא לפי תוכניות העבודה שהוכנו על?יוא וה, )מטרה מוגדרת

להוצאות חינו: נוספות בתחו5 הרשות , פי מערכת תקנות7פי חקיקה או על7על, חלק מהכנסותיה
 .המקומית

 
 סיכו/
בעיית מערכת החינו: אינה . יסודי בישראל7 זה מתמקד בראייה כוללת של החינו: היסודי והעלח"דו

ת הלימוד הלוקות בחסר ואינה נובעת רק ואינה נובעת רק מתוכני, רק מטיב5 של המורי5נובעת 
הכשל . רדרותתדאת הה= והאי היעדר גמישות בכל חלקי מערכת החינו: הגביר. מניהול כושל ובזבזני

 .כ: לא נית0 להמשי:. הנו מערכתי
 
ל התלמידי5 בלימודי5 לא שיפור ניכר ברמת החינו: הבסיסי וברמת השוויוניות בהישגי5 של

ללא שיפור ניכר . תתקשה ישראל להתחרות בהצלחה במשק העולמי המתקד5 והפתוח, הבסיסיי5
לא נית0 יהיה לצפות לשינויי5 מהותיי5 בנורמות ההתנהגות המכרסמות באושיות , בחינו: לערכי5

 משינוי יכולי5 להתרחש רק כתוצאה" ארגז הכלי5"שיפורי5 כאלה ב. ה והשלטו0 בישראלרהחב
מהגברה ניכרת בשקיפות , מהנחלת ליבת חינו: איכותית ומחייבת, מהותי בהדגשי5 במערכת החינו:

כבות השמתקצוב דיפרנציאלי המופנה לחינו: ילדי , הציבורית בכל הקשור להוצאות ולהישגי5
 .לשות וכ0 מהתייעלותה של מערכת החינו:הח

 
ורק , חשוב קוד5 כל לדעת לא0 רוצי5 להגיע.  ישראלח מציע שינויי5 מבניי5 במערכת החינו: של"הדו

נו מדגישי5 כי חשוב מאוד א.  ח זה מתווה את היעד"דו. אחר כ: להחליט אי: רצוי לעשות את המעבר
יישו5 חלקי שלו עלול להרע ע5 המערכת יותר מאשר להיטיב ; שהשינוי המוצע יתקבל כמקשה אחת

 .עמה
 
מדינת ישראל להכיר בצור: להקדיש מאמ= משות> להצלתה נו קוראי5 לממשלת ישראל ולאזרחי א

הוביל את מערכת וליש להעז . כת החינו: הממלכתית שאינה עומדת במשימתה הלאומיתרשל מע
לא , נו מבקשי5 להדגישא, עתיד זה. ואת החברה הישראלית לעתיד טוב יותר החינו: הישראלית

 .אתהרפורמה המבנית המוצעת כא0 תאפשר ז. צמועמ רחשתי
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 קדמהה

 
סדקי5 בתחו5 . הכלכלו החבר, 0ביטחושל ישראל בתחומי5 של קיי5 קשר הדוק בי0 החינו: לבי0 חוסנה 

 על – עשורי5 הולכי5 ומתרחבי5 בהתמדה משנה לשנה ומעשור לעשור חברתי שהחלו לפני מספר7הכלכלי
ביאו הורמי5 רבי5  ג.המש:ראיות לסוגיות אלה יובאו ב . של מדינת ישראלהכל המשתמע מכ: לגבי עתיד

7הוא מצב החינו: היסודי והעל המפתח ורמימגואחד , חברתי הבעייתי שבו נמצאת המדינה7מצב הכלכליל
 .יסודי באר=

 
בהשלכות של רמת החינו: ופערי החינו: על החברה ועל , ח זה מתמקד בתפקודה של מערכת החינו:"וד

מודי5 של ילדי ישראל נמוכי5 בהשוואה למדינות ההישגי5 בלי. ומציע שינוי מבני מערכתי, המשק
הישגי התלמידי5 . הפערי5 בהישגי5 ה5 בי0 הגבוהי5 בעול5. וה5 נמוכי5 ג5 לעומת הישגי העבר, אחרות

 נמוכי5 מאוד ביחס לכל – שמשורותיה5 יצא חלק חשוב מהדור שיוביל את המדינה בעתיד –המצטייני5 
 .נמוכה מזו שבישראל, כיו5, ינות נוספות שרמת החיי5 בה0המדינות המתועשות וכ0 ביחס למספר מד

 
א: , מערכת החינו: משפיעה כמוב0 על החברה ועל הכלכלה בישראל

מכיוו0 .  וכ0 מכל אחת בנפרד, היא ג5 מושפעת מאוד משתיה0 כמכלול
חברה הטרוגנית מציבה אתגרי5 מיוחדי5 שעמ5 צריכה , אחד

ההצלחה של מערכת החינו: מידת , מכיוו0 שני. להתמודד המערכת
תלויה מאוד במידה שבה היא מצליחה לתעל עקרונות כלכליי5 

, במילי5 אחרות. לכיווני5 של שיפור הישגי הילדי5 בכל המישורי5
בי0 כל   חוזר0יזוה0 כו חברה וכלכלה, קיי5 קשר משולש בי0 חינו:

 .כיברכיב ור
 

 העיקרית המטרה .לא מדובר בשלוש מטרות שוות ער:, יחד ע5 זאת
חברה שבה כל , היא בנייתה של חברה חזקה מבחינה ערכית ומוסרית

חברה הרואה  ,י כישוריו ורצונופ7ע כי ניתנת לו ג5 הזכות וג5 האפשרות למצות את יכולתו עלדאזרח ֵי
חברה , כדוגמתה במשפחת המדינות תובהטרוגניות הרבה של תושביה מקור ליצירה ולייחודיות שמעט

ומוכני5 לעשות כל מה  מכירי5 וגאי5 בהישגיה, אוהבי5 את מדינת5 ,ותפות לדר:ש זרחיה חשי5שא
 .שנדרש כדי לשמור עליה ולחזקה

 
 המטרה. א
5 ג5 אמצעי5 חשובי5 מאוד בתהלי: עיצוב ה: א,  של החברהיהוהכלכלה מושפעי5 מאוד מאופי חינו:ה

, ו: ותרומתו בהקשרי5 אלהח זה היא לתאר את מצב החינ"של דו ותטר מ.דמותה של אותה חברה
במאי . להציע מסגרת לשינוי מבני במערכת החינו: של ישראל, ובהינת0 העובדות הקשות שיובאו בהמש:

. ולממשלתו תמונת מצב על מערכת החינו: של ישראל, אהוד ברק, הוצגה לראש הממשלה דאז 2000
שמערכת החינו: תקבע , שחר7ב0בסיכו5 הדברי5 המלי= צוות של כלכלני5 וסוציולוגי5 בראשות חיי5 

ח זה "ו ד2.תייעלותההשוויו0 ו7קטנה ניכרת במידת איה, שיפור משמעותי ברמה: לעצמה שלוש מטרות
המוצע מתמקד בצעדי5 שמטרת5 שיפור משמעותי בהישגי5 שינוי ה. מפרט כיצד נית0 לעשות זאת

שינוי מהותי במעמד המורה , ייבתהנחלת ליבת חינו: מח, הקטנה ניכרת בפערי5 בהישגי5, בתחומי הליבה
 . והגדרה מחודשת של סמכויות בתו: מערכת החינו:– הכולל שינוי בזכויותיו ובחובותיו –
 
לא נית0 עוד לעסוק , חריפות מאוד ל החברה ועל המשק עה0ישלכותוה, מאוד מורותחיות והבעיות ה

לל כסוק בע איננו מתיימר לח"הדו. ו על שינוי מבני ומערכתינדגש כא0 ההכ0 ול, בטיפול סימפטומטי
שא5 ההמלצות  ואנו סבורי5, הוא מתמקד במספר סוגיות מרכזיות. ההיבטי5 והבעיות במערכת החינו:

לו פלטובה ג5 על מרבית הסוגיות שלא טו שפענה0 תממילא ה, לגבי סוגיות אלה תתקבלנה ותיושמנה
 .ח"בדו

 
יישו5 חלקי שלו עלול להרע ע5 ; כמקשה אחתנו מדגישי5 כי חשוב מאוד שהשינוי המוצע יתקבל א

 . המערכת יותר מאשר להיטיב עמה
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 .ה.ל.ועדת א. ב
אשר יתרונו הוא בריכוז של אנשי " פורו5 לאחריות לאומית"הוק5 " מרכז רבי0 לחקר ישראל"בחסות 

אשר התנסו ביישו5 חשיבה אסטרטגית בתחומי5 שוני5 לכדי , ציבור מובילי5 בחברה הישראלית
 .מורכבת מחברי5 בפורו5 לארחיות לאומית. ה.ל.ועדת א .לכי5 מעשיי5מה

 
מליצות בתחו5 החינו: המעדות הבוחנות וונו> הוב5 ייחודיי5 נואופי עבודתה ה. ה.ל.רכב ועדת אה

כל חבריה ביקשו לקחת חלק בעבודתה מתו: דאגה . די גור5 כלשהוי7ו אינה ועדה שמונתה עלז. לאבישר
פ0 אחר של .  בישראל ולהשלכות המצב הנוכחי על החברה הישראלית בדורות הבאי5עמוקה למצב החינו:

ג5  בה יש, לצד היתרונות של ועדה בהרכב כזה. יעדר ניגוד ענייני5 של חבריההו בנעדה הווחודיות היי
חינוכיי5 כגו0 7יו0 רב בתחומי5 רלוונטיי5 לאניסובעלי  קצועני5מה5 אמנ5 ש, לקבוצת אנשי5: חסרונות

עדה וו5 משמונת חברי היימלבד שנ(כל קשר למערכת החינו: 5 י0 ולא היה להאא: , משפט וכלכלה, יהולנ
. ה.ל.ועדת א. דרושה תקופת למידה ארוכה במיוחד, )למערכת החינו:, א: לא היו5, שהיו קשורי5 בעבר

 ינו: בישראלישבה על המדוכה למעלה משנתיי5 וראיינה מספר רב של אנשי5 אשר השפיעו על מערכת הח
שימת  ר.ללא שכר וללא החזר הוצאות, תה התנדבותית לחלוטי0ייהשתתפות בוועדה ה ה.ושפעו ממנהוה

על הזמ0 , ולכל מי שסייע לנו, אנו מודי5 מאוד לכל המרואייני5. ח"כל המרואייני5 נמצאת בנספח לדו
 .שהקדישו ועל שיתו> הפעולה

 
 ח"בנה הדומ .ג
הצעה לשינוי מבני בהיק>  .חות המתמקדי5 במערכת החינו:"קובל בדוח בנוי בצורה שונה מהמ"דוה

 הקשר בי0 חינו: לבי0 מידת החומרה שלית עמוקה רמחייבת הפנמה ציבו, כל המשתמע מכ:ל ע, המוצע
החלק הראשו0 של  כ0 ל.וסנה של המדינהחל ע ויהשל המצב הנוכחי בישראל והשלכותיו העתידיות על אופי

ובבעיות ) נישפרק (חברתי 7בתחו5 הכלכלי, )אשו0רפרק ( הבעיות בתחו5 הערכי5 וריאח מתמקד בת"הדו
 ).לישישפרק  (מהצהמבניות במערכת החינו: ע

 
תאר את המסגרת הרעיונית העומדת מאחורי מביעי רפרק . ח מתמקד בשינוי המבני"חלק השני של הדוה

פרט את המבנה החדש מישי שפרק . וסק בהדגשי5 התוכניי5 של הלימודי5עמישי חפרק . השינוי המוצע
 .דהועלדעת חברי הו, שרצוי שמערכת החינו: בישראל תאמ=
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 סוגיות ובעיות מרכזיות הקשורות :חלק ראשו4 
 למערכת החינו, בישראל 

 
 ההיבט הערכי :אשו4ררק פ

, שפחהראוי להפריד בי0 ערכי5 שסופג אד5 מרגע לידתו במ, 0 בסוגיה של הקניית ערכי5ו5 לדיאבפני של
אי0 ספק שהמשפחה צריכה להיות .  חינו: ערכי שאמורה להנחיל לו מערכת החינו:0לבי, בבית ובסביבתו

שפעה ניכרת על הילד מגיל הש יג5 לסביבה הרחבה יותר . ת ערכי5 לילדי5ייהמסגרת הראשונה להקנ
 . צעיר

 
א: אז התהלי: קשה , שינויוג5 אנשי5 מבוגרי5 עשויי5 לעבור תהלי: של , חינו: ערכי אמנ5 אי0 גילל
א0 חשיבותה הרבה של כמו, קל יותר להנחיל נורמות התנהגות לילדי5. ויש לשבור הרגלי5 ישני5, ותרי

0 רגתפקידה להשלי5 את מער: הערכי5 שאליה5 נחשפי5 ילדי5 ונערי5 מתבגרי5 ולא. מערכת החינו:
 .ת אליה5בפניה5 בצורה מסודרת וברורה את הערכי5 שהחברה הישראלית שואפ

 
ו: לערכי5 צרי: לתת מענה לבעיות הקשורות לנורמות התנהגות שליליות הרווחות בחברה והפוגעות ניח

, קטיעה מתמדת של דברי הזולת, היעדר תרבות של הקשבה ודיו0, התנהגות צעקנית: באיכות החיי5 בה
ציוד " ספי5וא"יילי5 הח, ל"גניבות מבתי מלו0 באר= ובחו, עוינות ותוקפנות בכבישי5, הטחת עלבונות
די הותרת ערימות י7אזורי נופש ורכוש ציבורי על, השחתת פארקי5, השלכת אשפה מהרכב, צבאי לבית5
רמיסת דשאי5 , תורי5" קיצור"עקיפות ו, דחיפות, חריטת שמות ורשלנות בכיבוי מדורות, של פסולת
, בקולנוע, במסעדות, 5י באוטובוסדיבור ממוש: וקולני בטלפו0 הנייד, צלצולי טלפו0 נייד, מטופחי5
 . בחתונות ובלוויות ועוד, במופעי5

 
. א: מתוק מבפני5, כמחוספס וקוצני מבחו=" צבר"תקופת היישוב ובתקופת הקמת המדינה נתפש הב

, הישראלי היה ידוע כמי שאינו מדייק וכחוצפ0 ובוטה. והייתה נושא להלצות" מרובעות"מסגרת נתפשה כ
אנו סבורי5 כי על מדינת ישראל להקדיש תשומת לב לשינוי ." 0 לסמו: עליותוני, טובבס: הכל הוא "א: 

, נאמ= חינו: מגיל צעיר לנימוס וראוי כי נלמד ממדינות אחרות. נורמות התנהגות בקרב תושביה כיו5
 הע5 היהודי. אלה יהפכו את החיי5 בישראל לנעימי5 ולנוחי5 יותר. לרגישות ולהתחשבות, לכיבוד החוק

לא תשא ברע: עד ", "ואהבת לרע: כמו:", "כבד את אבי: ואת אמ:"ד משחרותו קוד אתי של ושקבע ע
עשוי למצוא במקורותיו , "יפה תלמוד תורה ע5 דר: אר="ו "דר: אר= קדמה לתורה", "לא תגנוב", "שקר

 . שלו את ההנחיות אשר יסייעוהו בכ:
 
בחינו: מינימלי זה מדרדרות בסופו של דבר  והזנחהאנו סבורי5 כי התרשלות . לה ה5 ערכי המינימו5א

רשלנות פושעת מצד מפעלי5 ורשויות : את החברה בתהלי: הדרגתי לתופעות התנהגותיות קשות יותר
, קבלני5 הגונבי5 את החולות שעוד נותרו בחופי5, שלטו0 המזרימי5 שפכי5 מסוכני5 לנחלי5 ולי5

בישראל נית0 לראות . ובמעשי אלימות קשי5 חסרי פשר, לכוהולבאהתנסות נוער מגיל צעיר בסמי5 ו
גופ0 בהולכי5 וסחר בהיקפי5 גדלי5 , בשני5 האחרונות עלייה באלימות המופנית כלפי אוכלוסיות חלשות

ולא רק מתו: , חוגי5 רבי5 בישראל. עבודה מעשי אונס ורצח נשי5 ואטימות לגורל5 של מהגרי, של נשי5
מתועדת ירידה בשיעורי ההצבעה של . 5 חלק שווה בנטל בצבאיקחלו כבר אינ5, האוכלוסייה החרדית

עלייה במספר החקירות והחשדות הפליליי5 , ו0 הציבור במערכת הפוליטיתמירידה בא, האזרחי5
, מתגברי5 אירועי5 של התפרצויות אלימות. עלייה במספר ההרשעות י ציבור וכ0נשהמופני5 כלפי א

 אירועי5 מכונני תודעה כגו0 רצח ראש ממשלה מכה0 ומהומות מצד מהומות והתנהלות פלילית עד כדי
 . ערבי5 אזרחי ישראל

 
יכולתו  באי0 מדובר. ינו: לערכי5 מבקש להשפיע על העקרונות שבבסיס התנהגותו של האד5ח

. ראוי ורצוי, אלא בעמדותיו האישיות כלפי טוב ורע, ואי0 מדובר במקצועיותו או בכישוריו, ותיויובמיומנו
ילד בעל ערכי5 מובח0 מילדי5 הנוטי5 אחר גירויי5 וצרכי5 חולפי5 או אחר סמכות5 של בני אד5 

וא מווסת  ה.סדרי עדיפויות ותפישות העול5, ילד בעל ערכי5 מכוו0 את התנהגותו לאור עקרונות. אחרי5
 . ו מצפ0 ומגדלורוה5 מהווי5 עבור, ערכי5 ה5 נכסיו הרוחניי5 היסודיי5 ביותר, לפיכ:. את התנהגותו שלו

 
כ: למשל המדיה האלקטרונית שוטפת את . נו עדי5 לסביבה המנציחה לא פע5 התנהגויות שליליותא

ונוטלת א: מעט אחריות על , 5 מיניי5יאלימות וגירוי, של תוקפנות" צהובי5"הציבור בדימויי5 חזקי5 ו
מת להתפתחות של תרבות דיו0 אלא ג5 תור, טלוויזיה לא רק משקפת. חינו: הציבור ועל קידו5 טובתו

, היא מלעיטה את התודעה הציבורית בבידור גרידא רווי מסרי5 של אלימות. מתפרצת וקוטעת, כוחנית
והמסרי5 שבה0 , עצמ0 מדי יו5 ה0 כוח עיצוב עצו5ל פרסומות רבות החוזרות ע. בוז ומעמד נחות לאישה
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מות מילולית ומהווי5 מודל לנורמות פסולות י ציבור רבי5 מדי משדרי5 א> ה5 אלינשא. צריכי5 להדאיג
  .בחשדות להונאה ולשוחד וכדומה, "הצבעות כפולות"של התנהגות המתבטאות ב

 
המפקח על ערכי , ל יוקרה ציבורית איתנהעפיכ: יש המבקשי5 להישע0 על בית המשפט כעל מוסד בל

לעצור את ,  לפי תפישה זו,אימת הדי0 עשויה. התנהגות בסיסיי5 של השלטו0 ושל האזרחי5 ג5 יחד
בעשור האחרו0 יש בישראל מעי0 מירו= להגדרת , ואכ0. ההתדרדרות ההתנהגותית מלהגיע לרמות פליליות
במסגרת זו נחקקו חוקי5 הקשורי5 להורי5 המכי5 את . תחומי התנהגות רבי5 יותר ויותר במסגרת החוק

י5 לבתי משפט על מנת לתבוע בתי ספר על תלמידי5 והורי5 פונ. להטרדה מינית ועוד, לעישו0, ילדיה5
אגודות וועדות מפעילות מכבש לחצי5 לחקיקה נגד סחר בנשי5 ולהגברת . אלימות אשר ספגו בי0 כותליה5

ועמותות מקדמות חקיקה להסדרת ,  וניצול נשי5 חלשות במצוקהותפעילות המשטרה נגד תופעת הזנ
 על עצמו אחריות ציבורית זו במסגרת התפישה בית המשפט אכ0 מקבל. מעמד מהגרי העבודה בישראל

 ". הכל שפיט"ש
 
. יאכזבו, באמצעות בתי המשפט, היינו, נו סבורי5 כי מאמצי5 בערו= המהיר לתיקו0 החברה הישראליתא

. היכולה להפעיל די כפייה על מנת לרס0 התנהגות לא אחראית ולא מוסרית של אזרחיה אי0 מדינה
ישראל זקוקה לאזרחי5 בעלי ערכי5 של אזרחות . יה יגלו אחריות אישיתדמוקרטיה תשגשג רק א5 אזרח

אי0 מנוס מפיתוח ומתחזוקה של . ניה של החברה פועל כ0 אי0 מנוס ממסלול איטי ויסודי לשינוי, טובה
 .תהליכי5 לחינו: לערכי5

 
 יסוד אלה א: השלמת החינו: בתחומי, אמנ5 החינו: לנורמות התנהגות ולערכי5 מתחיל בבית ובסביבה

 .מוטלת בעיקר על כתפי מערכת החינו:
 
 ורמליפ5החיסרו4 בהסתמכות על החינו, הלא. א
מסגרות חינו: , ל מנת לתת מענה לתחושת אוזלת היד שמגלה מערכת החינו: בתחו5 החינו: לערכי5ע

, נועררות תנועות שכ: למשל פועלות באר= ע. בלתי פורמליות רבות קמות ונוטלות על עצמ0 משימה זו
ספור עמותות חינוכיות ומכוני5 לחינו: 7פורחי5 אי0, צבאיות חילוניות ודתיות7מתרבות מכינות קד5

, מציעי5 מנחי5 ויחידות חינוכיות" לאמרכז רבי0 לחקר ישר"ו" ליר7ו0"מכוני מחקר כגו0 . .ציוני7יהודי
 .מוזיאוני5 וסינמטקי5 פותחי5 את שעריה5 לתלמידי5 וכ: הלאה

 
חסרונה הבולט הוא בכ: שהיא פונה רק לחלק קט0 של בני . וכית בלתי פורמלית היא מבורכתעילות חינפ

י פ7חויבי5 עלמהמערכת היחידה שאליה התלמידי5 בישראל . הנוער בישראל ונוטלת רק חלק קט0 מזמנ5
, ישתנולפי תפ. ועליה אנו צריכי5 להשלי: את יהבנו לחינו: ערכי בעל תפוצה רחבה, חוק היא זו הפורמלית

מערכת החינו: הפורמלית צריכה להיתפש כגו> האחראי המוביל לשיפור נורמות ההתנהגות של החברה 
 . הישראלית

 
 , הפורמליתובעיות הקיימות כיו/ בחינו, הערכי במערכת החינ. ב
 .שנ5 כמה מכשולי5 הפוגעי5 בחינו: הערכי בבתי הספרי
 

 הקושי הפוליטי: עיה ראשונהב
יחסיות5 של הערכי5 והחשש האמיתי שחינו: לערכי5 , ותי בקונצנזוס הערכישל הצמצו5 המשמעב

נית רישנה רתיעה במדינה המערבית המוד, "ערכי5 מטע5"ידי בעלי עוצמה לש5 קידו5 7ינוצל לרעה על
נשמעת טענה כי על מערכת החינו: להישמר כזירה . מפני עיסוק בערכי5 במערכת החינו: הממלכתית

. ועל כ0 עליה להימנע מחינו: לערכי5, אבקי כוח של מפלגות ושל קבוצות אינטרסניטרלית הנקייה ממ
הוא פיצול ו אחד הביטויי5 לתפישה ז. קושי זה גובר כמוב0 ככל שמדובר בהוספה על ערכי המינימו5

 .פי דרכ5 הספציפית7הול: וגדל בבתי הספר הייחודיי5 המוקמי5 בישראל והמבקשי5 לחנ: על
 
 כ: שהמימו0 ,ש למהר ולהגדיר תוכנית ליבה מחייבת עבור כל בתי הספר בישראלנו סבורי5 כי יא

נת מכבר כיו5 מדינת ישראל מוצאת את עצמה ממ. הציבורי שיזכה לו בית הספר יותנה באימוצה המלא
לסמליה ולכללי ההתנהגות , בתי ספר המחנכי5 דורות של צעירי5 שאינ5 מחויבי5 לחוקיה של המדינה

ולבסס , לעסוק במלאכה זו) פקידיה יוגדרו בהמש:שת(על הרשות הלאומית . הנדרשי5 בההנורמטיביי5 
 )דית ממלכתיתוזהות יה(ושנהר ) דמוקרטיה(יקה למסקנות ועדות קרמניצר זו: תאת תוכנית הליבה 

עיקרו0 זה עשוי . בלה מלאה של הליבה מכתיבה קבלת תקציבק. יוני המזכירות הפדגוגית בנושאדלו
ש מטרות חינוכיות בבתי ספר ולשחרר כספי5 לבתי הספר המקיימי5 זיקה רופפת מינימלית לעצב מחד

ותרי5 את תוכנית סכל עוד אי0 ה5 , י תפישת5פ7אנו מעודדי5 בתי ספר לקד5 ג5 ערכי5 מיוחדי5 על. זו
 . א על חשבו0 הוראת תוכנית הליבהבינו אקצוב5 תו, הליבה
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 יר של ערכי/הזמ4 המוקדש לבירור יש: הייבעיה שנ

שיעורי מחנ: , סקרי5 מעידי5 כי למרות זאת. ש מקו5 להקדיש זמ0 לשיחה ולבירור ערכי5 באופ0 ישירי
ניסטרטיביות והשלמת שיעורי5 במקצועות ירשימות אדמ, משמשי5 לעתי5 קרובות לצורכי הודעות

חשו> צעירי5 ולמרות ההצהרות כי יש ל, מורי5 ג5 חוששי5 מפני פגיעה באיזו0 הממלכתי. אחרי5
לפיכ: בתי הספר מתמקדי5 . קיי5 חשש בבתי הספר לדבר על נושאי5 כאלה, לסוגיות שנויות במחלוקת

 . רות בבירור ערכי5שיבמקצועות הלימוד וממעטי5 לקיי5 שיעורי5 העוסקי5 י
 
ר זמ0 זה יוקדש לבירו. תנהגות ראויהלהנו סבורי5 שלתוכנית הלימודי5 יש להקדיש שיעורי5 לחינו: א

ראוי שבתי הספר יחשפו . דילמות התנהגותיות ולבחינת דמויות מופת מההיסטוריה האנושית והיהודית
הסופרי5 , המשוררי5, מיטב ההוגי5. את הצעירי5 לאוצרות התרבות האנושית הדני5 בערכי5

 וביקשו לנסח, והמנהיגי5 התלבטו ביצירות שונות לגבי ההתנהגות המוסרית הנאותה במצבי5 מורכבי5
" ארגז כלי5 ערכי"נו סבורי5 כי יש לשקול לספק לתלמידי5 בישראל  א.ערכי5 אשר יש לנהוג לפיה5

, קסטי5 מופתיי5 מתחו5 התרבות היהודיתטידי שיעורי5 שיוקדשו ללימוד ואולי א> לשינו0 7על
ציל את ניסיונותיו של אברה5 לה, משל יות5, כגו0 קינת דוד על מות שאול ויונת0, הישראלית והאנושית

נאו5 , עיצוב מגילת העצמאות והחוקה האמריקאיתבעוסקי5 הפרסו0 'ו של גביכת, סדו5 ועמורה
נאומו של אנטוניו , ..."יש לי חלו5"רטי0 לותר קינג מאומו של נ, העבדי5 ל שחרורעגטיסברג בינקול0 ל
אד5 ולסייע לו להימצא בתודעתו של כל  תודמויות אלה עשוי .מאת שקספיר וכדומה" יוליוס הקיסר"ב

לו דרכי5 נעלות  להציעוצפ0 ומגדלור מלו  שמשל, כאשר יצטר: להתמודד בעצמו ע5 מצבי5 מורכבי5
אלה לא יהיו מוקד . יש להקדיש זמ0 בי0 השיעורי5 המקצועיי5 ג5 לשיעורי5 ערכיי5, א5 כ0. להתנהגות

הטיפול בתחומי5 , ובנותמסיבות מ. אלא זמ0 לבירור ולבחירה אישית של ערכי5, לשטיפת מוח ערכית
 .בלבד מוגדר מאוד ולא נתו0 לשיקול דעת מקומי הערכיי5 חייב להיות

 
 מסגרתית מעבר לתוכנית הלימודי/5הקושי לקיי/ פעילות חו;: עיה שלישיתב
, מתאימה להקניית ידע, נית הלימודי5וכת פי7לע, נו סבורי5 כי בעוד ההוראה הממוסדת בכיתהא

פעילות כזו היא למשל ניהול . י5כהלימודי5 מספקת הזדמנויות להתגבשות ערפעילות שמחו= לתוכנית 
שתתפות ה, תכנו0 שיעורי5, אחריות על אירועי5 ועל טיולי5, התארגנות סביב קבוצות ספורט, עיתו0

בחלק מבתי הספר קיימי5 . וכדומה עזרה לקהילה, אחריות על ניקיו0 בית הספר, ועצת תלמידי5מב
שבה5 תלמידי5 נדרשי5 להציג סוגיות , )נותיהתדי" (דיבייטניג"שוני5 כגו0 מועדו0 מועדוני5 מסוגי5 

7פני דעות והשערות לא7העדפת עובדות על, הקשבה ודיו0, בפני קהל שומעי5 ולפתח מיומנויות של שכנוע
על בתי הספר לפתח מגע ע5 הקהילות שבקרב0 ה5 נמצאי5 כדר: . יש לעודד מגמה זו. מבוססות וכדומה

רצוי שכל בית ספר בישראל יהיה מחובר באורח . י5שיעשרת התנסויות הילדי5 במצבי חיי5 ממלה
טיולי5 . עמותות התנדבות וכדומה, בתי תמחוי, בתי חולי5, אינטנסיבי ושוט> למוסדות כגו0 בתי אבות

הכרת : צריכי5 לחזור להיות מוקדי5 לחינו: ערכי, שנתיי5 ההופכי5 בבתי ספר רבי5 כיו5 לאטרקציות
בעוד השיעור הפרונטלי עשוי . חיי שטח ומחנאות וחברת שווי5 בהתנסות, אר= ישראל דר: הרגליי5

הזדמנויות , ורמליות עשויות לספק דילמות התנהגות קונקרטיותפ7ההתנסויות הלא, ללמד גו> ידע
מנויות הזד. לבחינת התנהגות במצבי חיי5 מורכבי5 והזדמנויות לחוות התנהגות מופתית מצד אחרי5

 .שגרתית צריכות להיות נחלת5 של כל ילדי ישראלהכאלה מעבר לתוכנית הלימודי5 
 
  פיתוח קשר אישי ע/ כל ילד: עיה רביעיתב
 
מסגרתי בבתי הספר בישראל יעלה צור: בפתיחת ערוצי תקשורת רבי5 יותר בי0 7יתוח הרכיב החו=פ

יה5 יעל ח, ל מצבי5 ועל דינמיקות בכיתהכ: שהתלמידי5 יוכלו לשוחח ע5 מוריה5 ע, מורה לתלמידיו
לש5 כ: על המורי5 לשהות זמ0 רב יותר . ה על ערכי5סיועל דילמות המטרידות אות5 ולערו: רפלק

בבית הספר ולהיות מעורבי5 בחיי תלמידיה5 בבית הספר ומחוצה לו וכ0 לטפח קשר ע5 משפחת5 של 
סקה עהערכית שיש למבנה תנאי הה7ינוכיתאנו קוראי5 להדגיש את המשמעות הח. הילדי5 שבאחריות5

ולבחו0 כיצד נית0 לספק את התנאי5 הבסיסיי5 לפיתוח קשר עמוק יותר בי0 כל , של המורי5 בבית הספר
צאותו של המורה ימדבר זה מחייב התייחסות אחרת מהמקובלת כיו5 לסוגיית מש: ה. תלמיד למוריו

 .ח"בהמש: הדו ידו0תסוגיה זו . רהספ תלי ביותבי0 כ
 
המורה יידרש . ושאיה בי0 תלמידי5 למורי5 תחייב שינוי באיכות המורהנעשרת ערוצי התקשורת וה

. המשמשת בהתנהגותה ובאישיותה מודל ערכי עבור תלמידיה, מעתה לשמש יותר מבעבר דמות מופת
אחת הסיבות לקושי שבהובלת מהל: של שיפור מערכת החינו: בישראל היא התלות של מוקד שינוי 

יש למצוא דרכי5 . דנ0 אי0 די בשינוי תנאי העסקת5 של המורי5ה במקר. חד במוקד שינוי אחרא
, מעשיות להגדיל את הביקוש למקצוע ההוראה ולמשו: אל תו: המערכת דמויות אשר יכולות להוביל

 פעילויות שמעבר למקצועות. ח זה"סוגיה זו תידו0 א> היא בפרקי5 אחרי5 בדו. להלהיב ולחנ: צעירי5
נושא , מטרותיה0 ותפקיד0 צריכות להיות א> ה0 במוקד הכשרת המורה, הלימוד בתוכנית הלימודי5

  .להשתלמויות ורכיב בבחינת התאמתו של מועמד למקצוע ההוראה
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 היעדר הגדרה של תגמולי/ ועונשי/ ככלי להפנמת ערכי/: עיה חמישיתב
וכ: ראוי , ו0גסוד של כל ארהירכי עת א משקפת, ערכאת ערעורת וללהכערכת של תגמולי5 וסנקציות מ

אנו סבורי5 כי מערכת כזו הכרחית לש5 קיו5 תקשורת ברורה של . לדעתנו שיהיה ג5 בבתי הספר
כל ילד מבקש בזמ0 זה או אחר לבדוק את . ותרשמחשב אסור ומה שנמה  גבילהעברת מסרי5 לתלמידי5 

מת0 .  לתלמידי5הרורי5 להגדרת גבולות אלובידי המורה או המנהל צריכי5 להיות כלי5 ב, הגבולות
עונשי5 קלי5 כאשר התנהגות שלילית עודה . תגמולי5 או הטלת סנקציות ה5 כלי5 הכרחיי5 לצור: זה

. ואת הצור: בעונשי5 כבדי5 יותר, באיבה עשויי5 למנוע את התפתחותה העתידית להתנהגות קשה יותר
לפיכ: אנו קוראי5 . תידבעולות סיוע רחבות היק> תגמול על מעשה פשוט של התנדבות עשוי לעודד פע

הרשות הלאומית לחינו:  ידי7לעשינוסח ויאושר , לתלמידי5 ולמורי5, לפתח קוד אתי ברור בבתי הספר
כמו כ0 אנו . שר ילווה בהגדרת מרחב מדויק של תגמולי5 ושל סנקציותאוד ק, )ח"שתוגדר בהמש: הדו(

להגדרת סמכויותיו "לפעול , ות בבתי הספרמעוסק בצמצו5 האליח וילנאי ה"ניסוחו של דובכ, קוראי5
 ." אשר יאפשרו לו להבטיח את שלומ5 וביטחונ5 של תלמידיו, ואחריותו של מנהל בית הספר

 
 תרבות של התלהמות ואלימות : עיה שישיתב
ה5 ורעש " בלג0"כאשר , נו סבורי5 כי בישראל פושה תרבות חינוכית המושתתת על שלהוב הילדי5א

א: , הרגלי5 אלה טמוני5 עמוק בהתנהגות5 של מחנכי5 ומורי5. ניי0 שלה5 במתרחשעהאינדיקציות ל
לא . "מבקשי5 מהתלמידי5 שוב ושוב שיצעקו. קולו נשמע, מי שצועק חזק יותר. ג5 ובעיקר בקייטנות

 נתפשות ותהצעק. ה0 קריאות המוכרות לכל ילד בישראל" יותר חזק, עוד פע5", " יותר חזק", "שמענו
  .א: עשויות ג5 להיות הרסניות ומפריעות וליצור מתח, ת וחיוביותוביבחכ
 
חינו: ערכי בי0 כותלי בית הספר . בית הספר אינו מנותק מהשכונה ומהעיר שבה0 הוא ממוק5, מו כ0כ

, כאשר מחו= לכתליו נתקלי5 בהתנהגות שלילית עקבית כגו0 שימוש בסמי5, הוא בעל השפעה מצומצמת
, אנו סבורי5 שעל בית הספר ליטול חלק בפורומי5 רחבי5 יותר ביישוב. כדומהואלימות , טטותשו

 . במועצה ובעירייה ולסייע בתכנו0 הסביבה הרחבה של התלמיד לאחר שעות הלימודי5
 
 יכו/ס –ינו, ערכי ח .ג
די5 במאבקה להציל את פרחי הבר הנכח" החברה להגנת הטבע"בי5 נוהגי5 להזכיר את הצלחת ר

מאמ= חינוכי ניכר הושקע אז מגני ילדי5 ועד התיכו0 על מנת לשנות דפוסי התנהגות של חברה . בישראל
אנו חושבי5 שהדבר אפשרי ג5 . מערכת חינו: עשויה באופ0 זה לשפר את איכות החיי5 של כולנו. שלמה

יש ,  לכ0.רחבהמערכת החינו: יכולה להנחיל ערכי5 ראויי5 בתפוצה . כשמדובר בהתנהגויות אחרות
שתארג0 בפני התלמידי5 בצורה מסודרת , עבור כל בתי הספר בישראל, להגדיר תוכנית ליבה מחייבת

 .וברורה את הערכי5 שהחברה הישראלית הייתה רוצה לשאו> אליה5
 

וכיוו0 שלחינו: לערכי5 אי0 מדדי5 ברורי5 , כמותיי5כיוו0 שהיבטי5 רבי5 בתחו5 החינו: לערכי5 אינ5 
באחריות לריכוז  י שיישאמ, מורהוהאנו מדגישי5 שחשוב שייקבע כי ברמת הכיתה ,  כמו ציו0להצלחה

 אנו חושבי5 שיש צור: להחזיר למחנ: מעמד .חנ: הכיתהמנושא חינו: התלמידי5 והקניית ערכי5 יהיה 
, הליו להיות בעל התאמה ספציפית לדרישות תפקיד זשעו, ליה הוא אחראישעבכיר באחריות על הכיתה 

 . ניסיו0 ואישיות מתאימה, תקובעל  כלומר
 
 ארגו0 סיורי5 וטיולי5 באר= –חו= למסגרת בית הספר ממחנ: יהיה אחראי ג5 לכל תוכנית הלימודי5 שה

 . וכיוצא בזה ביקור בתיאטרו0, גיאוגרפית ודמוגרפית, יסטוריתהלטובת היכרות 
 
כבדו את ויחשוב ג5 שיעריכו , בהקשר זה. תבוד כלפי הזולכנו מאמיני5 כי חשוב להחדיר בתלמידי5 א

ביותר  תוהמתאימ תושיטהת או י5כרהדמערכת החינו: תמצא את ש0 הראוי מ .רהספ תהמורה ואת בי
 .עשות זאתלכדי 

 
 ,נו סבורי5 כי מערכת החינו: הפורמלית לבדה אינה יכולה להביא לשיפור התנהגויות שליליות בחברהא
, אנו קוראי5 לטלוויזיה. וגיות בחברה הישראלית להשתת> במאמ= זהדמויות ייצלנו קוראי5 אכ0 ול

לחשוב על והתנהגות5 באישית ה וגמדת תל, לקהילייה המסחרית ולאנשי ציבור לגלות אחריות לאומית
למערכת החינו: צרי: להיות בהקשר זה . נימוס והתחשבות, דרכי5 לחנ: את הציבור לערכי5 של הגינות

 .רכי5מקו5 מרכזי בחינו: לע
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 3חברתי5ההיבט הכלכלי :נישפרק 

 ת ארוכות טווחוחברתי5מגמות כלכליות.א
ומכא0 , מערכת החינו: יש תפקיד חשוב מאוד בקביעת אופייה ואיכותה של התשתית האנושית במדינהל

מדינת ישראל ניצבת מול מספר בעיות מרכזיות  .השפעתה הרבה על המישורי5 הכלכליי5 והחברתיי5
, דדות בשני5 בודדותממדובר במגמות שאינ0 נ. הוחרפו מאוד בשני5 האחרונותשעיות  ב,בתחומי5 אלה

. שוויו0 והוצאות רווחה7אי, עוני, אבטלה, צמיחה: מילות המפתח מוכרות. אלא בעשורי5 שלמי5 ברציפות
שנת המפנה . מידת החרפת0 המתמדת מאז שנות השבעי5 ובעיקר, מה שידוע פחות הוא ממדי התופעות

 ?חברתי7אי: נראות שלוש המגמות המרכזיות בתחו5 הכלכלי. 1973תה ייה
 
 מיחהצ
גדל התוצר לנפש  71972 ו1950ני5 ש0 הבי

 שהוא המדד המקובל למדידת –בישראל 
אחד ,  בשנה75% ביותר מ–רמת חיי5 

. שיעורי הצמיחה הגבוהי5 בעול5מ
הפער בי0 מדינת ישראל למדינות 

 .רהמובילות הל: ונסגר בקצב מהי
 
1דיאגרמה ( הכל נראה אחרת 1973אז מ

מסלול הצמיחה התלול מאוד שאפיי0 ). 
את הצמיחה הגבוהה במדינה בשני5 

 הפ: לאחד השטוחי5 195071972
בתקופה שרמת החיי5 במדינות . במערב

) המדינות המערביות המובילות 7G7) 7ה
רמת החיי5 באר= עלתה , 782%עלתה ב

שי: במקו5 להמ, כלומר.  בלבד748%ב
ולסגור את פער ההכנסות ע5 המדינות 

אנו נסוגי5 לאחור במונחי5 , המובילות
 . 1973יחסיי5 מאז 

 
 הנו 5מת החיירמפתח העיקרי לשיפור ה

כלומר שיפור , שיפורי5 טכנולוגיי5
באיכות גורמי הייצור וכ0 שיפור בשיטות 

בתחו5 זה יש לישראל . השימוש בה5
וזנחו מאוד במהל: העשורי5 האחרוני5 ה. בעיה

 –התשתיות הפיזיות והאנושיות של המדינה 
שהנ0 אלמנטי5 מרכזיי5 בתהלי: של קדמה 

 .טכנולוגית
 

 בטלהא
קשורה לעלייה הגדולה הלבד בועת האבטלה מ

חלה עלייה מתמדת , בראשית שנות התשעי5
 ועד היו5 1973בשיעורי האבטלה מאז 

ההולכת , הבעיה העיקרית). 2דיאגרמה (
. א בקרב מי שהשכלת5 נמוכההי, ומחריפה

פתוח ותחרותי צרי: יותר ויותר , משק מודרני
7 ופחות ידיי5 לא–ידיי5 משכילות ומיומנות 

, ה הקיימת בכל מדינות המערבעיזו ב. מיומנות
וא5 אי0 די . א: היא חריפה במיוחד בישראל

באנשי5 , במונחי5 יחסיי5, בצור: ההול: ופוחת
ראל מאות מייבאת יש, בעלי השכלה נמוכה

, אלפי אנשי5 נוספי5 בעלי תכונות דומות
 .ובעיית האבטלה רק הולכת ומחריפה

                                                      
שוויו0 וצמיחה 7אי"סדרת ניירות עבודה ) 1: (דוד07לקי5 נרחבי5 מפרק זה נלקחו משלושה מקורות עיקריי5 מאת ד0 בח 3

ברתי ומוקדי מדיניות ח7הבעיות העיקריות בתחו5 הכלכלי"תרשי5 ) 2(, 2003שפורסמה ברבעו0 לכלכלה במרס " בישראל
 .2003ולי י7ונייודשי5 חב" לובסג"סדרה של ארבעה מאמרי5 שפורסמו בעיתו0 ) 3(7ו" מרכזיי5

 ס ובנק ישראל”נתוני5 מהלמ, רבעו0 לכלכלה) 2003(דוד 7ד0 ב0: קורמ

שיעורי האבטלהשיעורי האבטלה,,  1973-1973-20022002שיעורי האבטלה, 1973-2002

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001

 52000שיעורי אבטלה ב
  שנות לימוד870ע5  13.2%
  שנות לימוד1279ע5  11.5%

  שנות לימוד15713ע5  6.9%
 שנות לימוד+ 16ע5  4.5%
 כ"סה 8.8%

2יאגרמה ד

27,900 אקסטרפולציה
של המסלול הישראלי

1973 לאחר 

11,500

3,500

צמיחה בתוצר לנפש
מ-1973  עד2002

מסלול הצמיחה של ישראלמסלול הצמיחה של ישראל
1950-20021950-2002

 * מחירים ושער דולר של2001 ,סרגל מידה לוגריתמי
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

ם*
רי
ול
בד

ש 
נפ
 ל
צר
תו

16,850

מסלול הצמיחה הישראלי
1973 בפועל לאחר 

82%

0%

20%

40%

60%

80% מצטבר

מדינות
G7-ה 
2.0%
  בשנה

48%
מצטבר

ישראל
1.3%
 בשנה

 .Review of Economics and Statistics) 1998(דוד ודוד פאפל 7ד0 ב0: קורמ
 .7OECDס וה"עיבוד נתוני הלמ 

 1יאגרמה ד
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אחוז המשפחות בישראל מתחת לקו העוני
על פי הכנסתן ברוטו*

אחוז המשפחות בישראל מתחת לקו העוני
על פי הכנסתן ברוטו*

1979-2001

25%

27%

29%

31%

33%

1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001

 עיבוד נתוני המוסד לביטוח לאומי, גלובס) 2003(דוד 7ד0 ב0 :מקור

 3יאגרמה ד

 .לפני תשלומי העברה ומיסי5 ישירי5* 
 .מותאמת לסדרה החדשה הכוללת עצמאיי19975   סדרה ישנה עד 

 
 שוויו54וני ואיע
כל שיותר אנשי5 בעלי מיומנות נמוכה אינ5 כ

. גדלי5 הסיכויי5 שה5 יהפכו לעניי5, עובדי5
אחוז , 3כפי שנית0 לראות בדיאגרמה 

המשפחות שהיו חיות מתחת לקו העוני אילולא 
 –י הכנסת0 ברוטו פ7 כלומר על–יבורי הסיוע צ

א5 . הול: וגדל בהתמדה מאז שנות השבעי5
 קצת יותר מרבע מהמשפחות בישראל היו 5פע
היו5 מדובר על יותר , מתחת לקו העוני יותח

התוצאה היא . והאחוז עולה בהתמדה, משליש
שאחוז המשפחות הנזקקות לסיוע כדי להישאר 

 זו מהווה תלות. מעל לקו העוני הול: וגדל
שממדיה החברתיי5 , מצוקה הולכת וגוברת

תמונה דומה . ימאיומימונה הכלכלי אינ5 בני ק
 .השוויו0 בהכנסות ברוטו7מתקבלת באי

 
 איו/ המובנה במגמותה
שורות ק, עוני וצמיחה, בטלהא, לוש המגמותש

במדינת ישראל חלק הול: וגדל של . זו בזו
ק החברה אינו מסוגל להתמודד בהצלחה במש

מגמת האבטלה . מודרני שהנו תחרותי ופתוח
, הכלכלי של המדינה7זהו איו5 על חוסנה החברתי. נגזרות ממנה ומגמות העוני והצמיחה, משקפת זאת

 .איו5 זה יש שתי השלכותול
 
ביישו5 , שילובו של אחוז גדל והול: של החברה מתבטא ביכולת לאומית ירודה בקליטה7אי, אשיתר

 תכל ענפי המשק המתחרי5 בחברו. טק7והכוונה אינה רק לסקטור ההיי, וגיות חדשותובפיתוח של טכנול
, חייבי5 להתמצא במעטפת הטכנולוגית בתחומ5, ל כיצוא ובי0 א5 באר= מול יבוא"בי0 א5 בחו, זרות

כשהמדינה אינה מנצלת את מלוא הפוטנציאל האנושי . כלומר בהתפתחויות הטכנולוגיות העדכניות ביותר
כדי לשאת את  כוחו לא יספיק בסו>. המצב דומה למנוע העובד על פחות ופחות צילינדרי5,  בההטמו0
 .לא במקרה נמצא המשק במגמת הצמיחה הנוכחית מאז שנות השבעי5. משקלו

 
שוויו0 בהכנסות 7שילוב אחוז הול: וגדל של החברה במשק מתבטא בגידול מתמיד בעוני ובאי7אי, ניתש

. שוויו0 בהכנסות נטו7י למנוע גידול מקביל בעוני ובאידדול מתמיד בתשלומי רווחה כמה שמחייב גי, ברוטו
. כ: פוחת התמרי= להשקיע ולעבוד, א: ככל שנטל המס כבד יותר, את תשלומי הרווחה מממני5 מסי5

אול5 הגברת הנטל . הדבר פוגע בצמיחה ומחליש את יכולת המדינה לעמוד בתשלומי הרווחה הגדלי5
 המתבטאת בכ: שחלק הול: וגדל של החברה אינו מצליח –ת זילא פתרו0 שורש לבעיה המרכהכלכלי ל

שוויו0 בהכנסות 7מש: הגידול המתמיד בעוני ובאיהת א אינו מונע –לכלית במשק כבחינה מלהתמודד 
ישראל אינה מצליחה לצאת . דבר המגביר עוד יותר את הנטל וממשי: את הפגיעה בצמיחה, ברוטו

על כל המשתמע מכ: לגבי , ר גובר שלא נית0 יהיה לשאתו לנצחוא: זהו סחר. זה כבר זמ0 רבמהסחרור ה
 .חוסנה העתידי הכולל של המדינה

 
 הקשר בי4 השכלה לכלכלה. ב
הקטנת ממדי העוני ) 1: (כלומר בעל שני ראשי ח= כמטרה, יפול שורש בסוגיות הללו חייב להיות מערכתיט

לא בלעדי ,  א: כמוב0– החינו: תפקיד מרכזי תלמערכ. הגברת הצמיחה) 2(7והשוויו0 בהכנסות ברוטו 7ואי
ידי 7מצא כי רבע עד מחצית מהפערי5 בשכר נית0 להסביר על, למשל, )1999(ה0 ד.  בטיפול המערכתי–

 4.משתני5 שמייצגי5 גווני5 שוני5 של רמות ההו0 האנושי
 
ינו: הנית0 חל השי5 תו: כדי הגברה ניכרת נו: הבסיסי לכל הילדישיפור משמעותי בח: הות הפתרו0מ

כפי . הייל זאת כדי להגביר את רמת המיומנות בחלקי5 נרחבי5 יותר של האוכלוסוכ, לשכבות החלשות
משק צומח עובר תהלי: של שינויי5 מבניי5 המחייבי5 כוח עבודה יותר ויותר משכיל , שנאמר לעיל

והסיכוי למצוא עבודה הול: וגובר , הכנסה גבוהה יותרה: כ,  ההשכלה גבוהה יותרתככל שרמ לכ0. ומיומ0
מספר האנשי5 , כתוצאה מחשיבות ההשכלה בשני הקשרי5 אלה). 4כפי שנית0 לראות בדיאגרמה (

 . הטורחי5 לחפש עבודה הול: וקט0 ככל שרמת השכלת5 נמוכה יותר
                                                      

 ,1998 עד 1985המשק הישראלי : ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק בספר , "עליית אי השוויו0 הכלכלי", )2001(מומי דה0  4
 .הוצאת ע5 עובד, בסט7בעריכת אבי ב0
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 ס"עיבוד נתוני למ, גלובס) 2003(דוד 7ד0 ב0 :מקור

5יאגרמה ד

התפלגות ההשכלה ,2000התפלגות ההשכלה ,2000

 עד12 שנות לימוד
51.2%

השכלה על-תיכונית
48.8%

ח* ח*4,843 ש 7,768 ש

67% מועסקים39% מועסקים

 )+15גילאי (ודה האזרחי  בעבכח ה

 1999, רוטו של שכירי5הכנסה חודשית ב* 

 ס"עיבוד נתוני למ, גלובס) 2003(דוד 7ד0 ב0 :מקור

4יאגרמה ד
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 )בסוגריים ( השתתפות בכח העבודה-אי

 
מתו: האוכלוסייה בגיל העבודה , דוגמהל

 89%,  שנות לימוד בלבד074לת עשהנה ב
7המ. אינ5 מנסי5 אפילו למצוא עבודה

 אינ5 14%, הנותרי5 שאכ0 מחפשי5 11%
. וה5 מובטלי5, עבודה למצוא מצליחי5

זו קבוצת , למזלה של מדינת ישראל
א: היא , אוכלוסייה קטנה מאוד יחסית

מבהירה בבירור את הקשר בי0 השכלה 
וח כאבטלה והשתתפות ב, לבי0 הכנסה

 .העבודה
 
ת האוכלוסייה הישראלית ית0 לחלק אנ

: בגיל העבודה לשתי קבוצות מרכזיות
י עללבהשכלה תיכונית ומטה וי עללב

שתי הקבוצות כמעט . תיכונית7השכלה על
א: ה0 נבדלות , )5דיאגרמה (זהות בגודל0 

מאוד בהכנסת0 ובסיכוייה0 למצוא 
כא0 טמו0 אחד המפתחות . עבודה

7נת בעיות העוני ואיטהעיקריי5 להק
 .0 ולהגברת הצמיחההשוויו

 
, דיניות אשר תסייע בהעברת אוכלוסייה גדולה מצד ימי0 של עוגת האוכלוסייה שבדיאגרמה לצד שמאלמ

. ישתפר מצבו הכלכלי של מי שיעשה את המעבר, ראשית: השוויו0 בשלושה ערוצי75תתרו5 להקטנת אי
כתוצאה מהירידה ) יכונית ומטההתשכלה ההעל בל ש, כלומר(0 יישתפר מצבו של מי שנשאר בצד ימ, שנית

וב0 שמדובר במדינה שאינה מייבאת מאות מ(במספר האנשי5 שעמ5 יצטר: להתחרות בשוק העבודה 
הגדלת , שלישית). דומהכמרומניה ו, ד ימי0 של עוגת האוכלוסייה מתאילנדלצאלפי מתחרי5 נוספי5 

זהו מהל: של , במילי5 אחרות.  עליות השכר הניתנות לקבוצה זותמספר האנשי5 המשכילי5 תמת0 א
 .כדי להקטי0 את הפערי5 בי0 הצדדי5, זמנית בשני צדי עוגת האוכלוסייה7מלקחיי5 הפועל בו

 
מהל: המגביר את ממדי ההשכלה הכלליי5 בישראל תור5 באופ0 בלתי אמצעי ג5 להגברת , א במקרהל

מפתחות העיקריי5 להגברת  וזהו אחד ה–ח טכנולוגיות חדשות תלייש5 ולפ, היכולת הלאומית לקלוט
 .הצמיחה הכלכלית

 
דוגמה מארצות הברית יכולה ? א5 יהיו מספיק מקומות עבודה לאוכלוסייה הרבה שתשפר את השכלתהה

מספר בוגרי  במהל: שנות השבעי5 והשמוני5. להמחיש עד כמה המשק צמא לידיי5 משכילות
אילו , ת שכר5 של בוגרי האוניברסיטאותמה שצרי: היה לכאורה להקטי0 א, לפהאוניברסיטאות ש5 הוכ

המשק האמריקאי היה זקוק לעוד יותר , א: בפועל. היו מציפי5 את השוק ומתקשי5 למצוא עבודה
והתחרות עליה5 בי0 המעסיקי5 , משכילי5 משקיבל

 .725%גרמה להעלאת שכר5 ב
  

 העובדי5 רי: מגדילי5 את מספר המשכילי5 ואת מספא
מסיימי תיכו0 וזכאי הבגרות מספר ? המיומני5 במדינה

א5 כי בעשור השישי של מדינת , גדל במהל: השני5
ישראל זכאי הבגרות עדיי0 מהווי5 פחות ממחצית מכל 

בעשור האחרו0 . 18לגיל  5ימגיעהנערות וערי5 נל ששנתו0 
ואוכלוסייה גדולה שלא יכלה בעבר , נוספו מכללות רבות

 .ואר ראשו0מצליחה היו5 לסיי5 ת, תואר אקדמי להשיג
 
אמנ5 . צרי: להבדיל בי0 כמות לבי0 איכות, חד ע5 זאתי

, וזה חשוב וטוב, יש יותר בוגרי תיכו0 ואקדמאי5 היו5
, א: השאלה היא מה טיבו של החינו: שה5 מקבלי5

יסודית המהווה 7יסודית והעלהבעיקר במערכת החינו: 
קרש קפיצה למסלולי5 האקדמיי5 והמקצועיי5 

למערכת החינו: היסודית , 5 אחרותבמילי. העתידיי5
א: , יסודית יש תפקידי5 רבי5 בתחומי5 מגווני75והעל

אחת המטרות העיקריות של המערכת היא הקניית 
כישורי5 בסיסיי5 לכל תלמיד אשר יאפשרו לו להתמודד 
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הזה של כישורי5 בסיסיי5 " ארגז הכלי5"את . פתוח לעול5 הרחבה, משק הישראלי המודרני בבהצלחה
 . שאליו יפנה בעתיד– או מוסד להשכלה גבוהה –קח עמו העובד לכל מקו5 עבודה יי
 
תקופת הזמ0 החציונית , Economist (2000) 7שהתפרסמו ב 7U.S. Bureau of Labor Statisticsי נתוני הפ7לע

. 71998שני5 ב 711 ל71983ני5 ב ש715 אצל מעבידו הנוכחי ירדה מ55764ד גבר אמריקאי בגילי5 בשבה ע
כמו בשאר . שני5 75לני5  ש77 היא ירדה מ35744ובגילי5 , שני5 79ל שני5 713 היא ירדה מ45754בגילי5 

. י5 שהעובד הישראלי מחלי> מקומות עבודה במהל: חייומג5 באר= הול: וגדל מספר הפע, העול5 המערבי
 .תו ואיכותומבחינת תכול" ארגז הכלי5"יש לכ: השלכות לא מבוטלות לגבי מה שנדרש שיהיה ב

 
אלא , לובליזציה התלמידי5 של היו5 יצטרכו להתמודד בתחו5 הכלכלי בעתיד לא רק זה מול זההגעיד0 ב

שרמת ההישגי5 הכללית באר= תהיה גבוהה יותר והפערי5  ככל. ג5 מול עובדי5 ממדינות אחרות
דולי5 יותר של מספר ההזדמנויות למימוש עצמי של חלקי5 ג גדלי: כ, בהישגי5 יהיו קטני5 יותר

סיוע למי שאינו  תתג5 מהקטנת הצור: ל: והחברה כמכלול תצא נשכרת פעמיי5, האוכלוסייה הישראלית
ברמה . ייצרו ות5 אנשי5אג5 מהתוספת לעוגת התוצר הלאומי שו, מצליח להתמודד מבחינה כלכלית

 .הארצית הדבר מקביל לניצול כל הצילינדרי5 של המנוע הלאומי
 
. שבו מצטיידי5 תלמידי ישראל לעומת תלמידי מדינות אחרות" ארגז כלי5" נראה אותו שאלה היא אי:ה

? מערכת החינו: למציאות הכלכלית שבה יחיו הא5 הכלי5 הבסיסיי5 הכלולי5 בו אכ0 מכיני5 את בוגרי
ומה מידת , באיזו מידה רמת החינו: בתחומי5 הבסיסיי5 באר= משתווה לזו הניתנת במדינות אחרות

 .: בפרק הבאכל  ע?וניות של רמת חינו: בסיסית זו בתו: ישראלהשווי
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 עיות מבניות במערכת החינו, ב:לישישרק פ

 איכות החינו,. א
 אומיי/ל45בחני/ בימ
ניי5 מהתחומי5 הבסיסיי5 החשובי5 ביותר שחייבי5 להיות בארגז הכלי5 של כל תלמיד ה5 מתמטיקה ש

במדינות ' ח7ו'  לתלמידי כיתות דהחני5 זהי5 בתחומי5 אלבמהל: העשורי5 האחרוני5 ניתנו מב. ומדע
מאפשרות , והעובדה שה5 ניתני5 טר5 סיו5 לימודי התיכו0, אחידות המבחני5. רבות ברחבי העול5

ימודי5 בי0 מדינות עוד בטר5 נושרי5 מהמערכת תלמידי5 שאינ5 הלהבחנה השוואתית של מצב 
 .מצליחי5

 
מספר שנות לימוד ממוצע לנפש וכדומה נמצאו , הקרוא וכתוב באוכלוסייזמ0 שמשתני5 כמו שיעור יודעי ב

 הניושק וקימקו , במחקרי5 רבי5 כמשפיעי5 באופ0 מובהק על רמת החיי5 ועל שיעור הצמיחה הכלכלית
מראי5 שהקשר בי0 הישגי5 במקצועות הבסיסיי5 כגו0 מתמטיקה ומדע לבי0 העלאת רמת החיי5 ) 2000(

19637 במבח0 המתמטיקה בשני5 13ציוני ילדי ישראל בגיל , י הנתוני5 שה5 פרסמופ7על 5.חזק עוד יותר
 וזאת על א> –) 1ראו לוח (ת שהשתתפו במבח0 ו המדינות המתועש12 היו הגבוהי5 ביותר מבי0 כל 1964

 .קשייה הכלכליי5 של המדינה דאז וממדי קליטת העלייה יוצאי הדופ0 מכל קצווי תבל
 
קיבלו בסו> שנות התשעי5 את ' ילדי ישראל בכיתה ח. וחצי השתנתה התמונה בתכליתעבור שני עשורי5 כ

לאומיי5 7שתתפו במבחני מתמטיקה ומדע בי0ההציוני5 הנמוכי5 ביותר מבי0 כל המדינות המתועשות ש
TIMSS) 0פערי הציוני5 באר= בי0 התלמידי5 החזקי5 לחלשי5 בכיתה ח, כמו כ0 6). א2003, דוד7פירוט בב '

7 המדינות שילדיה0 השתתפו במבחני המתמטיקה והמדע הבי530 מתו: 749מהפערי5 ב ו גדולי5 יותרהי
יש צור: להוסי> שהממצאי5 הישראליי5 אינ5 משקפי5 . לאומיי5 במחצית השנייה של שנות התשעי5

ש5 רמת ההישגי5 , כי ה5 אינ5 כוללי5 תלמידי5 במערכות החינו: החרדיות, את מלוא חומרת המצב
השוויו0 בהזדמנויות לנכנסי5 7דל איג: כ, ככל שהפערי5 בחינו: הבסיסי גדולי5 יותר. וכה עוד יותרנמ

 .שוויו0 בהכנסות ברוטו7מה שתור5 להגברת אי, לשוק העבודה
 
תלמידי ישראל החלשי5 . ושהפערי5 סביב הממוצע גדולי5, בעיה אינה רק שהממוצע של ישראל נמו:ה

, או בעתיד העניי5 בפוטנציהצשמשורותיה5 ֵי, )0 הנבחני5י5 התחתוני5 מבחמשת האחוזי, כלומר(ביותר 
 . המדינות53 מבי0 החלשי5 בכל 746ה5 דורגו במקו5 ה. לאומי7חלשי5 בקנה מידה בי0

  
חמשת האחוזי5 , כלומר(למידי5 החזקי5 ביותר תחד מתמרורי האזהרה הבוהקי5 במיוחד הוא הישגי הא

התלמידי5 . משורותיה5 ֵיצא הדור שיוביל את מדינת ישראל בעתידש, )העליוני5 מבי0 הנבחני5
7ובמקו5 ה, צטייני5 של כל אחת מהמדינות המתועשותמדורגו מתחת ל' הישראלי5 המצטייני5 בכיתה ח

 . המדינות53 מבי0 כלל 35
  

,  נוספו ממצאי5 חדשי20035נת בש
. המראי5 שממדי הבעיה אינ5 מצטמצמי5

ר שפורסמה י כתבה של ראלי סעפ7על
 לגבי מבחני5 2003 ביוני 716ב" האר="ב

 לתלמידי 2002במתמטיקה שניתנו בשנת 
 מתלמידי בתי 753%מתברר ש', כיתה ח

קרוב לשני . "הספר הממלכתיי5 נכשלו
תי ד7שלישי5 מהתלמידי5 בממלכתי

ושלושה רבעי5 מהתלמידי5 , נכשלו
הפער בציוני המתמטיקה ]. נכשלו[הערבי5 

שהיה לפני , ידות לחלשותבי0 השכבות האמ
. גדל לשני ציוני5, חמש שני5 ציו0 אחד

אחד מכל שלושה תלמידי5 בבתי הספר 
ושלושה מתו: חמישה , בחינו: העברי
 ." נכשלו בהבנת הנקרא, בחינו: הערבי

  
 PIRLSלאומיי5 של 57 בי0יוצאות מבחנת

אשר ' בהבנת הנקרא בקרב ילדי כיתה ד

                                                      
5 Hanushek, Eric A. and Dennis D. Kimko (2000), "Schooling, Labor-Force Quality, and the Growth of Nations," American 
Economic Review, 90, pp. 1184-1208. 

 .47772' עמ, 2003מרס , בעו0 לכלכלהר, "זציהחברתי בעיד0 הגלובלי7מערכת החינו: של ישראל בראי כלכלי", דוד07ב דן 6

 1וח ל

 .רבעו0 לכלכלה) 2003(דוד 7ד0 ב0: קורמ

ישראל במקום ה-39 ציון ממוצע:

ישראל במקום ה-4פיזור ציונים:

ישראל במקום ה-46 השוואת התלמידים החלשים:

ישראל במקום ה-35 השוואת התלמידים המצטיינים:

1963-641963-64
ישראל במקום ה-1 ציון ממוצע:

1995 ו-19951999 ו-1999

תוצאות מבחנים בינלאומיים
במתמטיקה ובמדע

תוצאות מבחנים בינלאומיים
במתמטיקה ובמדע

 )'כיתה ח,  ומדעמתמטיקה(
  מדינות53השוואה בין 

  מדינות מתועשות12השוואה בין 

 ) מדינות ישנו פיזור ציונים קטן יותר מישראל49-ל, כלומר(
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 המדינות שהשתתפו 35 מבי0 723ילדי ישראל דורגו במקו5 ה. ונת מצב זומחזקות תמ, 2003קי= בפורסמו 
קשה לטעו0 שהבעיה .  מדינות730יו גבוהי5 יותר מאשר בהצמ5 עפערי הציוני5 בי0 ילדי ישראל . במבח0

 723%וגבוה ב, היות ומספר שעות ההוראה בשנה באר= נמו: רק מבהולנד, נה חוסר שעות הוראהה
 .PIRLS ינות שהשתתפו במבחני המד35מהממוצע בכל 

  
, 7OECDידי ה7 מדינות על740שניתנו ב PISAח ה5 ממבחני "ממצאי5 החדשי5 ביותר בעת כתיבת הדוה

 72ב" האר="ידי ראלי סער ב7תוצאות המבחני5 פורסמו על( 15לילדי5 בני , ארגו0 המדינות המתועשות
. מתמטיקה וידע מדעי, הבנת הנקרא: 5נבחנו התלמידי5 בשלושה תחומי PISAבמבחני ). 2003ביולי 

 והממצאי5 אינ5 –וכ: ג5 בישראל , המתא5 בי0 ההישגי5 בשלושת המקצועות גבוה בכל המדינות
7במקו5 ה,  בהבנת הנקרא730ילדי ישראל דורגו במקו5 ה, 5 המדינות שהשתתפו במדג40מבי0 . מרניני5

ישראל נמצאת , כמו במבחני5 הקודמי5, 5בכל שלושת המבחני.  בידע מדעי733 במתמטיקה ובמקו5 ה31
, בינתיי5, מתחת לכל המדינות המתועשות ומתחת למספר לא מבוטל של מדינות שמפותחות הרבה פחות

 .מישראל
 
) 2003(לביא ופסרמ0 , גולד. א מבוטלת על סיכויי ההצלחה של התלמידי5לית הספר יש השפעה בל
י הפערי5 בי0 כאו צומ ,הגעת5 ארצה 5עולי5 מאתיופיה בניסוי הטבעי של פיזור רנדומלי של ע שתמשוה

ביטוי מאוחר יותר בסיכויי הילדי5 לסיי5 בהצלחה את מסלול הלימודי5 עד  בתי ספר יסודיי5 באי5 לידי
  7.גרותבלזכאות ל

 
  זכאות–עודות בגרות ת
אי תעודת הפיזור של זכ. ל שנתו0 מצליחי5 לזכות בתעודת בגרותכנערי5 ומהנערות בה מ740%ק כר

ולמעשה נוצרי5 , הבגרות אינו מתחלק באופ0 שווה על פני רכיביה השוני5 של האוכלוסייה הישראלית
 . שוני5 בחברה הישראלית בחתכי5" איי ידע"
 
גודל , שכלת הורי5התו0 בולט במיוחד לצור: המחשת נושא זה הוא חוסר שוויו0 במערכת החינו: על רקע נ

לא רק , כפי שצוי0 לעיל . שבדר: כלל מצויי5 בהתאמה למקו5 המגורי5מוצא וגורמי5 נוספי5, משפחה
5 בי0 הגבוהי5 הבי0 עצמ5 לרי5 בי0 הישראלי5 עהפ, שההישגי5 הממוצעי5 של ילדי ישראל נמוכי5 מאוד

מצביעי5 על כ: שהפער העדתי בשיעור הזכאות ) 2002(ושי  דביר, ב'מירוניצ, ממצאיה5 של דה0. בעול5
הדור הראשו0 גדול  רבקפער בהשו, תר בקרב הדור השני באר= מאשר בקרב הדור הראשו0לבגרות גדול יו
עדתיי5 בשיעור הזכאות לבגרות הולכי5 וגדלי5 7כלומר הפערי5 הבי0 8. לאר==ילידי חו רבקיותר מהפער ב

שיעור . > הצמצו5אא> שפער זה גדול למדי על , הפער היחיד שקֵט0 הוא בי0 דתות. מדור לדור באר=
א: פער גדול זה בכל זאת , הזכאות לתעודת בגרות בקרב יהודי5 ונוצרי5 כפול מזה שבקרב המוסלמי5

 .קט0 מהפער בדור האבות
 
  איכות–עודות בגרות ת
במציאות של היו5 אי0 די בהשגת . עבר לשאלת הזכאות לתעודת בגרות קיימת שאלת איכות התעודהמ

תחומי הלימוד והמבחני5 , קרי(ודה ה0 מבחינה פדגוגית י5 רכיביה של התעבאלא חשו, הזכאות לתעודה
 ).כמות היחידות או שעות הלימוד שלמד התלמיד, קרי(וה0 מבחינת היק> החומר ) שבה5 נבח0 התלמיד

 
 :נית0 לסווג את איכות תעודת הבגרות לפי שתי קבוצות עיקריות, מעשהל
, נתוני הקבלה לאוניברסיטאות באר=משקלה הסגולי הגבוה נובע מצורת שקלול : גרות סוג ראשו0ב )1

,  יחידות לימוד5המעניקה נקודות בונוס רבות לבעלי תעודות בגרות המכילות מקצועות לימוד בני 
 .ות ריאליי5 ושפות זרותעמקצו

תעודה המכירה בכ: שהלומד סיי5 את לימודיו ורכש ידע במקצועות : גרות טכנולוגית גבוההב •
, כגו0 מחשבי5, בדר: כלל במקצועות טכנולוגיי5 נדרשי5(וד נרחבי5 טכנולוגיי5 גבוהי5 בהיקפי לימ

ישת מקצוע מבוקש וה0 בשל כה0 בשל ר, תעודה זו מעניקה לבעליה עוצמה רבה). אלקטרוניקה ועוד
 .משקלה הסגולי הגבוה לצור: קבלת התלמיד לאקדמיה

, יחידות לימוד 5 שליק> התעודת בגרות הכוללת מקצועות לימוד רבי5 ב: גרות עיונית גבוההב •
" בונוס"ה: המאפשרת לבעליה להתקבל למוסדות אקדמיי5 וא> מעניקה לה5 יתרו0 משמעותי

 .האקדמי

                                                      
7 Eric D. Gould, Victor Lavy and Daniele Paserman (2003), “Immigrating to Opportunity: Estimating the Effect of School 
Quality Using a Natural Experiment on Ethiopians in Israel,” CEPR Discussion, Paper 4052.  

1597' עמ, 2002מרס , רבעו0 לכלכלה, "?הא5 הצטמצמו הפערי5 בחינו:", שמואל שי, איל דביר, ב'נטליה מירוניצ, מי דה0ומ 8
188. 
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כדי לאפשר למספר רב ככל הנית0 של תלמידי5 לסיי5 את לימודיה5 במערכת החינו: : גרות סוג שניב )2
י5 האחרונות הקלות הנהיג משרד החינו: בשנ, התיכונית במדינת ישראל כשבידיה5 תעודת בגרות

כ: למשל אישר משרד החינו: לתלמידי5 להיבח0 באנגלית ברמת לימוד . רבות במבנה תעודת הבגרות
רמה שאינה מאפשרת לתלמיד בעל תעודה מסוג זה להתקבל לאוניברסיטאות או , דות לימודי יח3של 

י5 לקלוט בעלי אמנ5 קיימי5 מוסדות להשכלה גבוהה בישראל המוכנ. למכללות מובילות בישראל
א: ה5 אינ5 נחשבי5 למוסדות השכלה ,  יחידות לימוד באנגלית3תעודת בגרות אשר נבחנו בהיק> של 

 .שורה הראשונה בישראל הגבוהה מ0
 יחידות לימוד 3יצול בחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של פ, 0 נוס>פש י איכות מבחני הבגרות יתסוגיל

פיצול זה .  על יחידה אחת וממבח0 על שתי יחידות נוספותהמורכבי5 ממבח0, לשני מבחני5 נפרדי5
 בה ידועות מראש מתו: מאגר של תבחינה שהשאלו(מאפשר לתלמיד להיבח0 בבחינה על יחידה אחת 

תעודה זו אינה . ובכל זאת לקבל תעודת בגרות תקפה, ולהיכשל בבחינה על שתי היחידות) שאלות
אול5 היא , מוסדות מ0 השורה הראשונה בישראלמאפשרת לבעליה ללמוד לימודי5 אקדמיי5 ב

 .מאפשרת לתלמיד להתקבל לתעסוקה בשירות המדינה
 
 ה מסקנ–עודות בגרות ת
גדלת לה: זמנית7על המערכת לשאו> לשני יעדי5 בו, אור חשיבות הזכאות לתעודת בגרות ברמה גבוההל

אלא במטרות , ות סותרותמדובר במטר 0אי. עלאת איכות התעודהלהמספר הזכאי5 לתעודת בגרות ו
 בשלבי הלימוד רת0 חינו: טוב יותר למספר רב יותר של ילדי5 כבינככל שי. ו את זוזשלימות המ

 תלשאו> לרמ יוכלו 5ג: כו, יצליחו לסיי5 תיכו0 בהצלחהשבי5 יותר רלמידי5 תהיו יכ: , הראשוני5
 .יותרה בוהגהישגי5 

 
 עלות החינו,. ב
ישראל מוציאה אחוז גדול יותר מהתוצר שלה על חינו: .  מחסור בכס>בעיה של מערכת החינו: אינהה

 על א> שזו דר: –א: השוואת יחס ההוצאה לחינו: מתו: התוצר . מכל מדינה אחרת במערב ילדיה
 נותנת תמונה המטה כלפי מעלה את ר> הוצאות החינו: – הוצאות בכל רחבי העול5 אתמקובלת להשוו

 .בישראל
  

 גבוה =בי0 השאר משו5 שאחוז הילדי5 מתו: האוכלוסייה באר, ה לחינו: באר= גבוהחוז התוצר המופנא
באופ0  י0 ישראל למדינות אחרותבהשוואה 7על מנת להפו: את יחס ההוצאה לתוצר לבר, לכ0. א> הוא

התמונה המתקבלת . יש לנכות מיחס זה את יחס התלמידי5 מתו: האוכלוסייה בכל מדינה, מדויק יותר
אשר מורכבות בעיקר מעלויות שכר המושפעות (שוואת הוצאות חינו: לתלמיד הל 9ה אלגבריתזהה מבחינ

 ).המייצג את רמת החיי5 במדינה(בניכוי התוצר לנפש ) מרמת החיי5 במדינה
  

יסודית בישראל 7במערכת החינו: העל) המתוקנות עבור הבדלי5 בתוצר לנפש(וצאות החינו: לתלמיד ה
 במערכת החינו: 10.שעבור0 ישנ5 נתוני5 בני השוואה, המדינות האחרות 39של  מהממוצע 721%גבוהות ב

 . מהממוצע של המדינות האחרות728%היסודית ההוצאה לתלמיד גבוהה ב
  

רואי5 כי ישראל מוציאה יותר מרוב , כאשר משווי5 רק הוצאות? הי מידת הקשר בי0 ההוצאות להישגי5מ
7הישגי ילדי ישראל נמוכי5 בקנה מידה בי0: ת תמונה הפוכהלבמתק, כאשר משווי5 רק הישגי5. המדינות
ידי התמקדות רק במדינות שעבור0 ישנ5 נתוני5 7נית0 לחדד את ההשוואה בי0 הוצאות להישגי5 על. לאומי

 . בסו> שנות התשעי7TIMSS (5מ(וג5 על הישגי5 ) 7OECDמה(על הוצאות 
  

 725יסודיי5 ב7וצעת לתלמיד בבתי הספר העלממההוצאה הלאומית ה, 6פי שנית0 לראות בדיאגרמה כ
בזמ0 שישראל הוציאה יותר ממרבית המדינות .  מההוצאה לתלמיד באר=715%מדינות מערביות נמוכה ב

אילו המדינות האחרות היו . ציוני ילדיה היו מתחת לציוני כל שאר המדינות מלבד פורטוגל, האחרות
והוצאותיה0 היו , נית0 להניח שה0 היו חוסכות כספי5, שראליתימורידות את רמת לימודיה0 לרמה ה

בהיעדר סרגל המתרג5 את הורדת רמת הלימודי5 להקטנת . יורדות עוד יותר ביחס להוצאות בישראל
די לקבל תמונה גסה לגבי היק> הוצאות היתר במדינת ישראל כ, 5יהנניח שקיי5 קשר לינארי בינ, הוצאות

נניח כי ירידה של אחוז בציוני5 מתבטאת בירידה של , לי5 אחרותבמי. דיי5ויס7בתחו5 בתי הספר העל
 .אחוז בהוצאות

  

                                                      
 .47772' עמ, רבעו0 לכלכלה ,"חברתי בעיד0 הגלובליזציה7מערכת החינו: של ישראל בראי כלכלי" ,) א2003(דוד 7וכחה בד0 ב0ה 9

אי0 כוונת ניתוח הוצאות , בכל מקרה. ובשני5 האחרונות ה5 קוצצו, לו תקציבי החינו: באר=גד, מאז.  71998 ההשוואה היא ל10
 .ועל סוגיה זו יורחב הדיו0 בהמש:, החינו: לומר שהתקציב גדול מדי ויש לקצצו
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 .רבעו0 לכלכלה) 2003(דוד 7ד0 ב0 :קורמ

 6יאגרמה ד

 )1990 משנת 1: מלבד (1998הוצאות לתלמיד מתוקנות עבור יחסי כח קניה וכ0 עבור פערי5 בתוצר לנפש משנת *  
 ) בלבד עבור ישראל1999 (71999 ו1995ציוני5 מהשני5 ** 

 בי0 ישראל לבי0 728%פערי ההוצאות לתלמיד בהינת0 אותה רמת חינו: מגיעי5 ל, פי הנחה מפשטת זול
 בזמ0,  בלבד מההוצאה הישראלית לתלמיד58%מוציאי5 , למשל, באירלנד. ממוצע המדינות האחרות

התמונה דומה כאשר מדובר בהשוואת .  מהציוני5 של ילדי ישראל714%השיגו ציוני5 הגבוהי5 בשילדיה5 
אילו האירי5 היו מוציאי5 פחות על חינו: כדי להוריד את רמת5 לרמה . ההוצאה הציבורית לתלמיד

בלבד  44%ה ההוצאה הלאומית לתלמיד באירלנד מהווה יתהי, י הנחת הלינאריותפ7אזי על, הישראלית
 מפערי 76% וזאת בזמ0 שפערי הציוני5 בתו: אירלנד היו נמוכי5 ב– 56% פער של –ההוצאה הישראלית מ

 .הציוני5 בתו: ישראל
  

ההוצאה הלאומית לתלמיד . א: ג5 ביצועיה0 היו גבוהי5 יותר, שנ0 מדינות אשר הוציאו יותר לתלמידי
מה שאומר שההוצאה , 717%בוהי5 בדיה היו גלא: הישגי י, 716%ה גבוהה ביתהי, למשל, באוסטריה

הפער הממוצע בי0 הוצאות להישגי5 הנו , באופ0 כללי. תמורת רמת ההישגי5 דומה באוסטריה ובישראל
 מפערי 714% המדינות היו נמוכי5 ב25פערי הציוני5 בתו: .  כאשר מדובר בהוצאה הלאומית לתלמיד28%

 .ישוב פערי ההוצאותבחשבו0 בחת  עובדה שאינה נלקח–הציוני5 בתו: ישראל 
 
הפער הממוצע בי0 הוצאות . והתוצאות דומות א> ה0, יתוח דומה נעשה ג5 עבור הוצאות חינו: ציבוריותנ

 .ת תמונה דומהלבתי הספר היסודיי5 מתקב ב). א2003, דוד7פירוט נוס> בב0 (25%ציבוריות להישגי5 הנו 
 
 
 הוצאות חינו, פרטיות. ג
בטווח ? אי: בכל זאת יכולות האוניברסיטאות לשמור על רמת0 הגבוהה, לוכח כל הממצאי5 שהובאו לעינ

שבי0 רמת החינו: הנמוכה בגיל חינו: חובה לבי0 החינו: האקדמי הטוב נמצאי5 בתי הספר התיכוניי5 
 . משימה שה5 מתקשי5 לעמוד בהומתברר שז. האמורי5 לגשר בי0 שני הקצוות

  
הצלחה של מערכת החינו: התיכונית במלאכת הגישור בי0 השכלה ה7ני נתוני5 יכולי5 לרמז על מידת איש

אחוז מסיימי מסלול הלימודי5  כלומר, שיעור הזכאי5 לבגרות: הנתו0 הראשו0. יסודית להשכלה אקדמית
 . מהשנתו750%0לנו מתחת ה, עד התיכו0 כולל בחינות הבגרות
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ינה מאפשרת למרבית הבוגרי5 איניי5 מת הלימודי5 בבתי הספר היסודיי5 ובחטיבות הבר: נתו0 השניה

מה שבתי הספר הציבוריי5 אינ5 נותני5 . להשלי5 את מסלול הלימודי5 עד תו5 מבחני הבגרות
 .שות זאתעידי הורי5 בעלי מודעות ואמצעי5 ל7נקנה ככל הנראה על, לתלמידי5

  
ת הפורמלית במת0 הצלחת המערכ7הנובע מאי מחיר, כא0 שהנתו0 השני משק> את המחיר הכספי להורי5מ

מתו: ההוצאה הלאומית השוטפת . רמת חינו: נאותה שתאפשר לתלמידי5 להפו: לסטודנטי5 בבוא היו5
חלק5 ). 2לוח (י הבית קממשו  מכלל ההוצאה בא7%, 71997לחינו: יסודי ב) ללא השקעות פיזיות, כלומר(

 71.9מדובר ב. יסודי7העל עבור החינו: 720%ה ללשל משקי הבית מתו: ההוצאה הלאומית לחינו: ע
 הוצאה שאינה כוללת ספרי לימוד –יסודי 7ינו: עלחל עמשקי בית  הוציאוש) 1997במחירי (ח "מיליארד ש

 .ידי משקי הבית7וצורכי כתיבה שנקנו על
  

חברתיי5 7תוני5 כלכליי5לנודל המשפחה ולג, כח הקשר החזק בי0 השכלת ילדי5 להשכלת הורי5נו
, מערכת החינו: הישראלית אינה מצליחה, )2002, דביר ושי, ב'מירוניצ, דה0,  למשל,כפי שמראי5(נוספי5 

מצביעי5 שכפי . לספק את התגבור הנדרש למת0 כרטיס כניסה שוויוני לשוק העבודה, בלשו0 המעטה
יחסית לשאר (הישגיה5 הנמוכי5 

של ילדי5 ישראלי5 ) המדינות
אלה (' מצטייני5 בכיתות ח

חוזי5 המשתייכי5 לחמשת הא
המעבר למעטפת הידע , )העליוני5

העולמית באוניברסיטאות הישראליות 
 מאוד של הברמחייב התערבות 

 .ההורי5 בחינו: התיכוני של ילדיה5
  

וכח העובדה שההוצאות הפרטיות נ
אינ0 מתחלקות באופ0 שווה בי0 

יש להניח כי מדובר , המשפחות במדינה
בתופעה המגבירה עוד יותר את 

חינו: שמקבלי5 ילדי ההבדלי5 ב
לכ: יש השלכות לא מבוטלות . ישראל

השוויו0 והעוני בהכנסות 7על ממדי אי
ברוטו וכ0 על צמיחה כלכלית של 

 .המשק כולו בדור הבא
 
 שימוש בקבלני משנה למת4 שירותי חינו,. ד
. הזמ0שני5 האחרונות אנו עדי5 למצב שבו תוצאות הבגרות משתפרות לאט מדי ומעט מדי לאור: ציר ב

רק . התוצאה בעינה נשארת, והוצאת הכספי5 על תוכניות שונות מטע5 משרד החינו: למרות כל הניסיונות
 מבוגרי מערכת החינו: בממוצע אוחזי5 ביד5 תעודת בגרות כשה5 מסיימי5 את לימודיה5 בכיתה 740%כ
הדרושי5 על מנת מחקרי5 מורי5 כי בשני5 שלאחר שחרור5 מהצבא משלימי5 חלק5 את המבחני5 . (ב"י

אשר בדקה רק את תחו5 , אול5 אי0 זה מעניינה של ועדה זו, י הזכאות לתעודת הבגרותללעמוד בכל
 .)ב"קרי עד סיו5 כיתה י, האחריות של משרד החינו:

 
גורמי5 אלו ה5 סיבה מרכזית לעובדה שלמשתמש . יימי5 גורמי חיכו: וחוסר יעילות רבי5 במערכתק

> זה אינו מצליח להשפיע על התוצאה הסופית של סעד כי כ, ע כה מעט כס>מגי, תלמידהקרי , הקצה
למרות הגידול בכמות הכס> , שעות ההוראה בכיתה כמעט שלא גדלו בשני5 האחרונות, למשל. הישגיו

אלא מנוצל במסגרת , חלק מתו: שעות ההוראה לכיתה אינו מגיע כלל למשתמש הקצה. שהופנה לחינו:
 ). שעות חינו: וכיוצא בזה(ורה למוהיקפי משרה הניתני5 מער: של5 של גמולי5 

 
מקדיש משרד החינו: חלק נכבד מתקציבו , מאמ= להביא לשינוי מהיר ואינטנסיבי בתמונת מצב זוב
שרוב5 מספקי5 למערכת , לעבודה מול קבלני5 וספקי משנה) כמיליארד שקלי5 לפי הערכות שונות(

 ). שירותי תוכ0 והוראהרבעיק(צמה לקהל צרכניה שירותי5 שאות5 אמורה המערכת לספק בע
 
שרד החינו: נסמ: יותר ויותר על גורמי חו= שאינ5 מהווי5 שממתברר , עדהוועדויות שהובאו בפני המ

ח מתקציב "כמיליארד ש, לפי עדויות. כדי לשפר את המצב שתואר לעילחלק אינטגרלי מ0 המערכת 
להביא לסגירת פערי החינו: ולמילוי , בשיטות שלה5, 5המשרד מופני5 לגורמי5 חיצוניי5 אשר מנסי
 .החסר בתחו5 הישגי הלומדי5 ובחינות הבגרות

 

 2וח ל

מזה:
הוצאה לחינוך של משקי בית*
(באחוזום) (במיליוני ש"ח) (במיליוני ש"ח)

7% 596 8,512 מוסדות חינוך יסודי
20% 1,926 9,629 מוסדות חינוך על-יסודי
14% 2,522 18,141 סה"כ

* אינו כולל ספרי לימוד וצורכי כתיבה שנקנו ע"י משקי בית

יסודי ועל-יסודי, 1997
הוצאה לאומית שוטפת לחינוך

 אביב-אוניברסיטת תל, דוד-דן בן: מקור
 נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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יא העתקת אחריותו של משרד החינו: ה בה0ש תמשמעותימהאחת . שיטת עבודה זו יש כמה בעיותב

י מינ"תמונת המצב היא של . רכתעוהעברתה לידי גורמי5 פרטיי5 אשר מספקי5 שירותי5 שוני5 למ
ולנוכח העובדה , וזאת משו5 ריבוי הידיי5 שעובר הכס>, ועלתה נמוכהשתהמביאה לבזבוז רב ו" הפרטה

מה שמביא לכ: שרק חלק קט0 מהכס> האמור להגיע , שכל גו> מנקה לעצמו תקורה כזו או אחרת
5 מכרז משרד החינו: מפרס,  שיטת עבודה זוילפ. מגיע אליו בסופו של דבר, תלמידהקרי , למשתמש הקצה

ובאמצעות הגו> הזוכה מזרי5 תקציבי5 לפרויקטי5 שוני5 שאינ5 מתוקצבי5 , לספקי תוכ0 שוני5
 .מועברי5 ליחידות המשנה שלו עצמו הבמסגרת הרגילה של תקציבי משרד החינו:

 
ובאמצעות הגו> הזוכה מזרי5 , משרד החינו: מפרס5 מכרז לספקי תוכ0 שוני5, לפי שיטת עבודה זו

רויקטי5 שוני5 אשר אינ5 מתוקצבי5 במסגרת הרגילה של תקציבי משרד החינו: המועברי5 תקציבי5 לפ
 למשרד 5חיצוניי, ר: נוספת היא פנייה יזומה של קרנות וגורמי5 וולונטריי5ד. ליחידות המשנה שלו עצמו

, דרכואיש לפי שיטתו ו, עונייני5 ליזו5 ולבצע פעילות התערבותית במוסדות מערכת החינו:המ, החינו:
כ: פועלות בתו: המערכת כמה דיסציפלינות . יצוני למשרדחהנו ש, חלקי או מלא, ומביאי5 עמ5 מימו0

 .אשר אינ0 מטעמו או בניהולו של משרד החינו:
 :יטת עבודה זו מקנה למשרד החינו: כמה יתרונותש
עובדי בצורת העסקה זו משרד החינו: אינו המעסיק של . ימנעות מהעסקה ישירה של עובדי5ה )1

ו כפו> להסכמי השכר נולפיכ: אינו מחויב להעסקת5 במסגרת ההסכמי5 הקיבוציי5 ואי, ההוראה
 .שנחתמו ע5 ארגוני המורי5

שיטת העבודה באמצעות גופי5 חיצוניי5 . ענו0 צוות העובדי5 והעסקת צוות שאינו מתו: המערכתר )2
טות הוראה חיצוניות בתקווה נועדה בי0 השאר להביא למפגש בי0 המערכת ועובדיה לעובדי5 ולשי

חשוב לזכור כי , יחד ע5 זאת(5 מול התלמידי5 בכיתות ילרענ0 את שיטות העבודה ואת האנשי5 העומד
 דייפתרו0 מכוצע מאלא , אינו נעשה כחלק מובנה של תוכנית מערכתית דברהבמרבית המקרי5 

 ).כל המשתמע מכ:ל ע, קומיומ
בצורה זו יכול משרד החינו: לרכז . ויי5 במקו5 ובזמ0פשרות לביצוע פרויקטי5 נקודתיי5 התלא )3

ללא צור: לשנות את מבנה , אבי5 וכוח אד5 ביישוב מסוי5 או לצור: מסוי5 לפרק זמ0 מוגבלשמ
 .ההעסקה או את המערכת הפדגוגית של המוסד החינוכי שבו מתבצעת פעולת ההתערבות

 .מישות בשכירת עובדי5 ובפיטוריה5ג )4
התעמת ע5 ועדי המורי5 לראה במוסד ושימוש בטכניקות לימוד חדישות מבלי עלאת מספר שעות הוה )5

 .וללא מחלוקות ע5 צוות המורי5 המקומי
 .א5 כי לפרק זמ0 מוגבל, לעובדי הוראה, שלא במסגרת הסכמי השכר, שלו5 שכר גבוה יותרת )6
 

רמת את התרומה ובחלק מהמקרי5 היא אינה תו, לשיטה יש ג5 חסרונות בסיסיי5, לעומת יתרונות אלו
חסרו0 מרכזי הוא העתקת אחריותו של משרד החינו: והעברתה לידי גורמי5 פרטיי5 אשר . המיוחלת

וזאת משו5 ריבוי , המביאה לבזבוז" מיני הפרטה"מדובר למעשה ב. מספקי5 שירותי5 שוני5 למערכת
מה שמביא לכ: שרק , ולנוכח העובדה שכל גו> מנקה לעצמו תקורה כזו או אחרת, הידיי5 שעובר הכס>

 נוספות תעיוב. מגיע אליו בסופו של דבר, קרי התלמיד, חלק קט0 מהכס> האמור להגיע למשתמש הקצה
 :הנובעות משימוש בקבלני משנה במערכת החינו: כוללי5

כאשר חברה מסוימת זוכה במכרז למת0 . א: לא מיומ0 במקרי5 רבי5, כוח האד5 זול: איכות/מיומנות )1
היא מעסיקה את עובדיה לפי קריטריו0 של עלות ולא לפי קריטריו0 של , רד החינו:שירותי5 עבור מש

החברה המעסיקה את המורי5 עבור משרד החינו: מעוניינת להגדיל את רווחיה ככל . תפוקת המורה
לעתי5 (ולאו דווקא את המורי5 הטובי5 , ולפיכ: מעסיקה ברוב המקרי5 את המורי5 הזולי5, הנית0

בחלק מ0 המקרי5 המורי5 חסרי ידע או ניסיו0 להתמודד ע5 הבעיות שאות0 ). כי5ה5 ג5 לא מוסמ
והחברות המעסיקות אות5 אינ0 מקנות לה5 את הידע הנדרש כדי להתמודד ע5 , מבקש המכרז לפתור

אי0 במשרד החינו: מער: מובנה של ביקורת איכות המתנה תשלו5 לספקי5 בהישגי5 של . בעיות אלו
 .התלמידי5

, המורי5 המלמדי5 במסגרות של חברות חיצוניות ה5. כוח אד5 משתנה ולא קבוע: ארעיות/יציבות )2
כאשר . פי חוזי קבל0 או עובדי5 עונתיי5 המועסקי5 לפי משימה7מורי5 המועסקי5 על, ברוב המקרי5

בתנאי5 . עבודתו בפרויקט מופסקת, נגמרת המשימה או כאשר המועסק מוצא עבודה מכניסה יותר
 .וא> בלתי אפשרי ליצור קשר ורציפות בי0 כוח האד5 בהוראה ובי0 התלמידי5כאלו קשה 

, ללא קואורדינציה ותיאו5, במקומות מסוימי5 מתקיימי5 כמה פרויקטי5 במקביל: ריבוי פרויקטי5 )3
יש להביא , מעבר לעובדה זו. ולפיכ: קיי5 ניצול לא יעיל של המשאבי5 השוני5 שמקצה המערכת
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וכ: נגרע שוב חלק5 של , אחראי5 ומפקחי5 ותקורות אחרות, יש צוות מנהלבחשבו0 שלכל פרויקט 
 .היינו התלמידי5, משתמשי הקצה

הוועדה נוכחה לדעת כי בחלק מ0 המקרי5 מעביר . שימוש בכספי המכרזי5 שלא למטרות שלשמ0 נועדו )4
ברת הכספי5 הע. . משרד החינו: כספי5 באמצעות הגופי5 הזכייני5 לא למטרות שלשמ0 נועד הפרויקט

ידי פנייה לגו> החיצוני ובקשה ממנו כי ישל5 לאד5 או לחברה מסוימי5 וידווח על כ: 7מתבצעת על
נוצר כא0 נתיב עוק> של , למעשה. כביכול במסגרת הפרויקט שעליו הוא מקבל תמורה ממשרד החינו:

 .כספי5 למטרות שלא לשמ0 נועדו העברת
מ0 המוקדי5 שבה5 מתבצעת ההתערבות נוצר אנטגוניז5 בחלק : התנגדות ארגונית/פעילות חיצונית )5

ג5 א5 הגור5 המתערב יכול , בפועל. כלפי הגו> המתערב אשר מתיימר לבצע שינוי נרחב בזמ0 קצר
כיוו0 שהדבר יהיה למעשה , צוע השינויייקשה על הצוות המקומי לשת> פעולה בב, לבצע שינוי כזה

יש לציי0 כי כיו5 מתחזקת ההכרה , יחד ע5 זאת. ומיהכרה בכישלונו ובדלות כוחו של הצוות המק
7ויותר ויותר פרויקטי5 מתבצעי5 על, במשרד החינו: כי שינוי יש לבצע באמצעות הכוחות המקומיי5

יש לזכור כי כוח אד5 . ידי הצוות המקומי של המוסד החינוכי המקבל הדרכה איכותית חיצונית
, עות סולמות השכר הנהוגי5 במשרד החינו: מחד גיסאשלא נית0 לשלמו באמצ, איכותי עולה כס> רב

לכ0 מוצא המשרד פתרו0 חלקי לבעיה זו באמצעות תגמול חיצוני . ובשל ועד עובדי5 חזק מאיד: גיסא
במוב0 זה מהווה ההתקשרות ע5 ספק חיצוני פתרו0 נוח להרחבת גבולות . ידי חברות קבלניות7על

 .ההשתכרות
כלומר . אשר יתמוטטו כאשר ההשקעה תיגמר,  בזכות השקעה רבההישגי5 נכבדי5: השקעה/הישגי5 )6

בחלק מ0 המקומות ". קוסמי5"וב" קסמי5"אלא ב, לא משקיעי5 בתשתיות ובפתרונות לטווח ארו:
יש לשאול מה יקרה כאשר יאזל הממו0 או , ובעקבות זאת הושגה הצלחה, שבה5 הושקע ממו0 רב

 ?)נית החומש למגזר הערביתוכ, למשל(כאשר תסתיי5 פעילות ההתערבות 
 

 מסקנה
לא מיושמי5  במשרד , הוועדה קיבלה את הרוש5 כי בכל הקשור לקניית שירותי חינו: מגורמי5 חיצוניי5

לא קיימי5 כללי5 ברורי5 בכל הקשור בהעסקת קבלני . החינו: פרמטרי5 והגדרות צרכי5 מדויקות
ובוודאי שלא כחלק מוגדר מתוכנית מערכתית , לא במנגנו0 התמסורת הכספית, לא בנושא האיכות, משנה

 .יסודי בישראל7של החינו: היסודי והעל
 

ולבנות מסגרת שבה , ח היא לצמצ5 חלק ניכר מבעיות אלו"לפיכ: חלק ממטרת השינוי המבני המוצע בדו
ידי כ: יצטמצ5 בצורה 7על. מערכת החינו: הפורמלית תוכל להתמודד ביתר הצלחה ע5 הבעיות שנותרו

השימוש בספקי חינו: הבאי5 מחו= , בכל מקרה. ת הצור: להישע0 על גופי5 חיצוניי5 ועל קבלני משנהניכר
פי אמות מידה ברורות בכל הנוגע 7למערכת לצור: מת0 חינו: לתלמידי5 שבתוכה חייב להיעשות על

נו: וחייב להתקיי5 מער: מובנה של ביקורת איכות במשרד החי, לשיטות ההוראה ולנותני השירותי5
 .המתנה תשלו5 לספקי5 בהשגת התפוקות שהובטחו

 
כי הסמכות להתקשר ע5 גורמי סיוע חיצוניי5 תועבר לידי הצוותי5 המנהלי5 של בתי מליצי5 מאנו 
 כי מאחר שכל בית ספר י5סבוראנו . אשר יוכלו להגדיר לעצמ5 את צורכיה5 בצורה הטובה ביותר, הספר

, נטרס של הצוות המנהל להתקשר ע5 הגורמי5 הטובי5 ביותר עבורויהיה זה אי, יימדד ג5 על פי הישגיו
תהא האחריות על ההוצאה הכספית ועל חוסר , ובמידה שההתקשרות לא תביא לתוצאות המקוות

 .ההישגי5 מונחת על כתפי הצוות המנהל
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 הצעה לשינוי מבני במערכת החינו,: לק שניח
 

 קער: רביעי רקפ
. וכל אחד מה5 כיה0 בתפקידו במש: שנה וחצי בממוצע, חלפו שמונה שרי חינו:השני5 האחרונות הת 711ב

, שינויי5 ורפורמות רק לאור: תקופות ארוכות של שני5, במערכת שבה אפשר לראות תוצאות של החלטות
שרי . אבל לא לבחו0 את תוצאותיה5, משמעות הדבר היא ששרי החינו: יכולי5 רק להתחיל לעשות דברי5

ה לזו של ומותפיסת הממלכתיות של האחד אינה ד, משלות ישראל ה5 כול5 שרי5 פוליטיי5החינו: במ
אני ", )credo(עדיי0 איננו יכולי5 להצביע על קֵרדו , לאחר חמישי5 וחמש שנות עצמאות, יתר על כ0. רעהו

" גזגתמז"משמעות הדברי5 היא שמערכת החינו: . ממלכתי אחד שסביבו יש קונצנזוס מקיר לקיר" מאמי0
 הטובה ביותר הוא רהדומה שהדבר הממחיש זאת בצו. הערכי שלה7כל הזמ0 על ציר ההתקדמות הרעיוני

, בי0 היתר, והתוצאה היא, העובדה שעד היו5 לא הותוותה תוכנית ליבה המחייבת את כל ילדי ישראל
יהודי5 (ות נוכח פערי5 לימודיי5 כה מפליגי5 בי0 הקבוצות השונ. כרסו5 בלכידות החברתית שלנו

אי0 כל סיכוי שנגיע אי פע5 לממלכתיות משותפת ה0 מבחינה ערכית וה0 , )5 וחרדי5יחילונ, וערבי5
ו ה5 יתשא, יחיד ואחיד" ארגז כלי5"שכ0 מערכת החינו: אינה מציידת את תלמידיה ב, מבחינה מעשית

 .להתמודד וליצור בעיד0 הדיגיטלי, יוכלו לצאת לחיי5
 
 ,"אמצעי הייצור"וג5 הבעלי5 של , מיניסטריו0 המגדיר מדיניות ומפקח על ביצועהשרד החינו: הוא ג5 מ

, ריכוזית מאוד, מדובר במערכת הסובבת סביב עצמה, כלומר. המורי5 והתקציבי5, קרי בתי הספר
. במקו5 דינמיקה של חדשנות ויצירתיות, קוו והישרדות7סטטוס, שקיימת בה דינמיקה של שימור עצמי

ת רכיוצר מע, שכבתי7שהוא דו, מבנה זה.  מבנה מערכת כזה הוא מבנה של ניהול עצמיהאנטיתזה של
הופ: להיות המיניסטריו0 הקובע מדיניות , פי תפיסה זו7על, משרד החינו:. איזוני5 טובה ויעילה יותר

לה בי0 שני קטבי5 אלה יכו. ואילו מערכת הניהול העצמי אמונה על ביצוע המדיניות, והמפקח על ביצועה
 ושל תחרותיות בריאה ולשל הישגיות ותגמ, של שכר ועונש, להתקיי5 משוואה נכונה של סמכות ואחריות

כל שינוי בכיוו0 של ניהול עצמי תהפו: שדרה של , א: דא עקא. בבחינת קנאת סופרי5 תרבה חוכמה
ג5 כאשר נכפה . ומכא0 נובע חלק לא מבוטל מההתנגדות לשינוי זה, פקיד?ת עירונית וממשלתית למיותרת

והתוצאה היא , ד5 שאיננה זקוקה לו אהיא מקצצת בכל הדברי5 החשובי5 זולת כוח, קיצו= על המערכת
 .עוד> מועסקי5 ביחס לכל תלמיד

 
ורה כאשר שקמה  היא מטבעו מהצד השני של אותה וגמד

1989 בשנת הלימודי5. תקציב החינו: גדל באופ0 משמעותי
 ).3לוח  (1.62אה לכיתה על עמד מספר משרות ההור 71990
ספר מדל ג, 199871999בשנת הלימודי5 , עבור עשורכ

: בזמ0 שחל גידול של  א.71.93למשרות ההוראה לכיתה 
מספר , יתהכיחס לכל ב במספר משרות ההוראה 19%

 .28ונשאר , התלמידי5 בכיתה לא השתנה
 
העובדה שלא ,  ומספר התלמידי5 גדל במהל: העשורתיוה

במספר התלמידי5 בכיתה מצביעה על פתיחת חל שינוי 
א:  .גדלת מספר משרות ההוראההל עכיתות נוספות ו

 719%העובדה שמספר משרות ההוראה לכיתה גדל ב
 . משרות נוספות רבות מעבר לגידול במספר הכיתותווישארומזת על כ: ש

 
בנויה על היררכיה של ולמרות זאת היא , טנה מאוד יחסית לרוב מדינות המערבקאר= בו: נערכת החימ

לכ: (הרשויות המקומיות ובתי הספר , מטות המחוזות של משרד החינו:, מטה משרד החינו:: ארבע רמות
זהו מנגנו0 ענק ). יש להוסי> את המטות של זרמי החינו: השוני5 המחזיקי5 מערכות פיקוח ומטות משלה0

במבנה זה . ומועיקר עיסוקו בשימור עצ, שאינו מסוגל לרכז משאבי5 כדי לצמצ5 פערי5 בחינו:, ומסורבל
כ: , וישנ5 גורמי תיוו: רבי5 בדר: שעובר הכס> אל התלמיד, מתקיימי5 גורמי חיכו: וחוסר יעילות
בעשור האחרו0 קיבלה מערכת החינו: עדיפות תקציבית על כל . שלפחות חלק מהכס> אינו מגיע אליו

: היא שלא רואי5 כל לכוהראיה , נו כראוי ליעד5אול5 התקציבי5 לא הופ, המערכות החברתיות האחרות
 .גר> ההישגי5 נמצא בירידה כל הזמ0, וא> גרוע מכ:, הבדל בתפוקות

 
ה5 מחסו5 עיקרי בפני כל . בדה על צווארה של המערכתכחיי5 רתנהגות ארגוני המורי5 מהווה אב0 ה

 מסר רמת עבור5 במקו5 להעביה5 מעבירי5 מסר שמערכת החינו: קיי. חדשנות ויצירתיות, קדמה, שינוי
פשר לתגמל5 א7אבל ג5 אי, פשר כלל לפטר מורי5א7ארגוני המורי5 הכתיבו מצב שבו אי. שה5 משרתיה

פי כל קריטריו0 7פי מקצועות מועדפי5 ולא על7לא על, פי הישגי75לא על, פי שיטה דיפרנציאלית כלשהי7על

ממוצע תלמידים מספר משרות 
בכיתה הוראה* לכיתה שנת לימודים

28 1.62 1989/90
28 1.93 1998/99
0% 19% שינוי (באחוזים)

* ממוצע שווה ערך משרות מלאות לכיתה

מספר משרות ותלמידים בכיתה
 3וח ל

 .רבעון לכלכלה) 2003(דוד -דן בן: מקור
 נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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ללא תמורה ממשית  עלה בשני5 האחרונותשכר המורי5 . ישגהל שאחר שיש בו אלמנט של השקעה או 
 . באיכות ההוראה

 
, מייצר כל הזמ0 עוד> עצו5 של מורי5, קרי סמינרי5 ומכללות להכשרת מורי5, של המורי5" קו הייצור"

מתחת לתנאי הקבלה : דרישות הקבלה ה0 מינימליסטיות. שאיכות5 ירודה ועלות הכשרת5 גבוהה למדי
את הלימודי5 מסבסדת . נאי הקבלה לאוניברסיטאותמתשלעצמ5 כמוכי5 הנ, של מכללות כלליות

ומספר הבוגרי5 העוזבי5 את , מספר הבוגרי5 המשתלבי5 בהוראה הול: ופוחת. הממשלה באופ0 מסיבי
 .ההוראה לאחר תקופות קצרות הול: וגדל

 
ערכת זוהי מ. המקשה על תכנו0 מסלולי קידו5, ערכת ההוראה בנויה על פירמידה היררכית שטוחהמ

, ארגוני המורי5 גזרו עליה קיבעו0 וקיפאו0שזוהי מערכת . פי ותק7מול העיקרי הקיי5 בה הוא עלגשהת
שהתוצאה ההרסנית שלה היא צמצו5 , "קומבינה"גמול נוס> היא דר: התה בדר: היחידה להשיג הלכ0 ו

 מגיעי5 לרמת 5ילפיכ: פחות מחמישי5 אחוזי5 מ0 התלמיד. קבוע ומתמש: בשעות ההוראה הפרונטלית
 .הישגי5 המתקבלת על הדעת

 
נהל בית הספר מ. מה שתור5 לרמה הירודה של הניהול בה, ניהול במערכת החינו: אינו מוכר כמקצועה

א5 רוצי5 שמורי5 יהיו . א: הוא אינו הכרחי, הדבר רצוי וא> יש לו יתרונות. אינו חייב להיות מורה
וכמוב0 לתגמל , ש מהמורה המנהל לרכוש את מקצוע הניהולצוע ולדרוקצרי: להכיר בניהול כבמ, מנהלי5

 .אותו בהתא5
 
דר: היחידה ה, ילו היינו חיי5 בעול5 אוטופיאש, מערכת החינו: קיימי5 פגמי5 וליקויי5 בהיק> כזהב

: כיוו0 שאיננו חיי5 בעול5 א. לסגור את המערכת הקיימת ולבנות מערכת חינו: חדשה לטפל בה5 הייתה
 . אי0 מנוס מלהציע שינויי5 ושיפורי5 במערכת הקיימת,נטול מגבלות
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 של התלמיד" ארגז הכלי/: "יבת לימודי/ ל:מישיחפרק 
ערכת חינו: השמה את התלמיד בראש סדר העדיפויות שלה חייבת קוד5 כל להחליט מה היא רוצה מ

פרק זה עוסק  .רלטפורמה להעברת הידע באופ0 היעיל והטוב ביותפלאחר מכ0 עליה לקבוע את ה. שילמד
 .יומנויות למידהבמבידע ו

 
ומאפשרי5 גישה " שפה"ה5 מהווי5 , מקצועות מתמטיקה והבנת הנקרא נחשבי5 למקצועות בסיסה

מבי0  ומי שאינו, אזרחות או גיאוגרפיה, :"מי שאינו יכול לקרוא ג5 אינו יודע תנ. לשלל תחומי ידע אחרי5
לפיכ: משמעות הממצאי5 . ביולוגיה ופיזיקה, כימיה, מתמטיקה פשוטה ג5 אינו יכול ללמוד מדעי5

היא שלרוב התלמידי5 בישראל יש נקודת זינוק נמוכה באופ0 כללי בכל הקשור  לישיהששהוצגו בפרק 
 . לרכישת ידע

 
. למיד ועל גורלה הכולל של החברהתדע דל ויכולת דלה לרכישת ידע משפיעי5 לרעה על גורלו האישי של הי

 ממשאבי תרבות המספקי5 משמעות עשירה לחיי5 והמאפשרי5 לו מעורבות בתהליכי5 הפרט נהנה פחות
חשיבות ההשכלה בהכנסה של : המשמעות הכלכלית מדידה יותר. חברתיי5 ופוליטיי5 הקובעי5 את גורלו

הוא מועד .  ג5 מצויד פחות לשוק העבודהתתלמיד שיודע פחו. ברה הולכת ועולה ע5 הזמ0החהפרט ושל 
רבי5 , במשפחה שההורי5 בה בעלי השכלה נמוכה. לאבטלה ולתלות בשירותי רווחה, ר נמו:יותר לשכ

החברה הישראלית מסתכנת , לפיכ:. ור הבאבדיותר הסיכויי5 שתונצח ותשוכפל נחיתות כלכלית ג5 
כאשר תחרות כזו היא הקובעת ,  כלכלה גלובליתלבפגיעה בכושר התחרות שלה ע5 חברות אחרות בעיד0 ש

הקושי של פרטי5 רבי5 בחברה הישראלית ללמוד משפיע מאוד על . מות החיי5 של הדורות הבאי5את ר
עלייה , קצב צמיחה נמו:: ניהשחברתיות ארוכות הטווח החמורות שתוארו בפרק 7המגמות הכלכליות

 . ותי הרווחהרבעוני ובפערי הכנסה ברוטו ותלות גוברת בשי, באבטלה
 
לכ0 יש . ש אינטרס ציבורי להשקיע בהשכלה הבסיסית של כלל האזרחי5לצד האינטרס הפרטי י, פיכ:ל

זהו ייעודה . עניי0 ציבורי לפצות על הקושי של משקי בית פרטיי5 להעניק משאבי5 אלה לילדיה5 בעצמ5
המלווי5 מדי פע5 בסקרי5 (לאומיי5 7ממצאי5 ירודי5 במבחני ידע בי0. של מערכת החינו: הפורמלית

אינ5 מעידי5 רק על רמת ידע ) על דלות הידע של פרחי הוראה או של תלמידי5מקומיי5 מתוקשרי5 
אלא ג5 על כשל של מערכת החינו: הפורמלית בישראל להתמודד ע5 , מדאיגה של אזרחי5 ישראלי5

 .המצב
 
 ?ה ללמודמ. א
ות של מידע צצי5 מדי יו5 ביומו וזורמי5 בנגיש תחומי5 חדשי5. נו חיי5 בעיד0 של התפוצצות ידעא

דר: ספרי5 ,  החל בשיחות סלו0 פרטיות ובכנסי5 מקצועיי5–הולכת וגוברת בכלי התקשורת השוני5 
אנו חשופי5 כיו5 . בקולנוע ובאינטרנט, בטלוויזיה, יד7במחשבי כ>, וכתבי עת וכלה בטלפוני5 ניידי5

במה מכל . עניינותסו> תחומי עשייה והת7 פעולה מגווני5 ולאי0מילאנשי5 מחוגי5 ומתחו, לתרבויות זרות
האי0 התמקדות מערכת החינו: במקצועות לימוד ספציפיי5 עוצרת ? אלה צריכה מערכת החינו: להתמקד

 ?את התלמיד
 
שבתי , חת המגמות הבולטות במערכת החינו: בעשורי5 האחרוני5 היא התפתחות של מאות מקצועותא

עיתונאות , טכנולוגיה7ביו, מחול, נועכגו0 קול,  באמצעות5 את תשומת לב התלמידי5:ספר מבקשי5 למשו
שבחלק5 נבחני5 , עדות לכ: היא העובדה שבכל שנה יש כשלוש מאות סוגי5 שוני5 של מבחני בגרות. ועוד

, אופנה זו מושתתת על האינסטינקט החזק האומר שהעשרה רק מועילה לתלמיד. רק תלמידי5 בודדי5
5 באמצעות פוטנציאל הפיתוח הקיי5 במגמות צונ5 של בתי ספר למשו: אליה5 תלמידי5 חזקי רועל
 . אלה

 
עדה סבורה כי באופ0 מערכתי יש להתנות את שילוב5 של מקצועות לימוד אלה בבתי הספר בהקניה הוו

תו צבכ: אנו מאמצי5 את המל. קודמת ברמה בסיסית של מקצועות ליבה הכרחיי5 לכלל תלמידי ישראל
י מידת חיוניות5 פ7המדרג את המקצועות השוני5 על, "מ0ציו"נשיא לשעבר של מכו0 , של חיי5 הררי

 :לתלמידי5
ושבה5 , אנגלית ומתמטיקה המהווי5 שפות, יש ללמד את המקצועות עברית ".שפות: "מדרג ראשו4 )1

דרג זה הקניית מיומנויות מלדעתנו יש לשקול ולהוסי> ל. תלויה הלמידה של שלל תחומי הידע האחרי5
יש לראות , כמו כ0.  ימודללת הכוללת שימוש במחשב ככלי לאיתור מידע והצגת נושא ומידענו, חשיבה

וללמד אותה במקביל באותה רמה ועוצמה של שפות , שפה של ערכי5, בתחו5 החינו: הערכי בכללו
 .ההשכלה

, מדע, היסטוריה,  אזרחות–יש ללמד את המקצועות הקלאסיי5  .מקצועות קלאסיי/: נישמדרג  )2
הוא 0  שבהה המעניקי5 לתלמיד זהות והתמצאות בסיסית בסביבה ובחבר–: "נספרות ות, גיאוגרפיה
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אנו . בכל המקצועות האלה יש להקנות ידע מהזווית היהודית והישראלית ומהזווית העולמית. חי
הפותחת אפשרויות רבות ללמידה ולהבנה של , סבורי5 כי יש לשקול את הכללת הוראת השפה הערבית

= למומ, בנוס>. יש להקנות ידע בנושא דת5 לתלמידי5 שאינ5 יהודי5. והמציאות הערבית שסביבנ
 .לכלול בתוכנית הלימודי5 שלה5 היכרות ע5 ההיסטוריה וע5 התרבות של ע5 ישראל

או /יוחדי5 והמ, יחודי5הי –נית0 ללמד את שלל המקצועות האחרי5  .מקצועות אחרי/: מדרג שלישי )3
שרה עא: ה5 מעניקי5 ה, של התלמיד והחברה5 לחת שאינ5 התנאי הראשוני להצ– קזוטיי5הא

  .והתמחויות ספציפיות
 
המדרג . בי0 ידע שטוב לתלמיד לבי0 ידע חיוני שהתלמיד צרי: וצרי5 הבחנהיהִמדרגי5 , י גישה זופ7לע

לכ0 על . הכרחי ותנאי לכל למידה אחרת" ארגז כלי5"הראשו0 ולאחר מכ0 המדרג השני של המקצועות ה5 
לגישה זו יש השלכות לגבי . זה קוד5 למדרג האחרו0" ז כלי5גאר"ו: ממלכתית לדאוג להקניית מערכת חינ

ל מערכת החינו, להימנע לחלוטי4 מהפניית משאבי/ ע. המדיניות כלפי מקצועות המדרג השלישי
ינה שבעת רצו4 מהרמה המתקבלת ממקצועות איא הכספיי/ או אחרי/ למותרות אלה כל עוד , ציבוריי/

אנו ממליצי5 להחזיר את המשאבי5 החינוכיי5 . בה/שעד האחרו4 , ס בקרב כל תלמידי ישראלהבסי
, מקצועות אחרי5 צריכי5 להיות מטרה עבור שלבי התפתחות מערכת החינו: בעתיד. הציבוריי5 לבסיס

 . ובינתיי5 עליה5 להתקיי5 ממשאבי5 פרטיי5 או קהילתיי5 מקומיי5
 
 החינו: בישראל להקנות תשאותה מחויבת מערכ, רת כתוכנית ליבהק לאחר שהובטחה התשתית המתואר

, מוזיקה, כלכלה, אמנות, טכנולוגיה7נית0 לאפשר לימוד מקצועות נוספי5 כביו, לכל תלמיד הלומד בה
 . ריקוד ועוד, קולנוע, תיאטרו0, עיתונאות

 
 דע מתייש4 במהירותי. ב
אחריות  . להקנות לתלמידיה ידע מוסמ: ומהימ0ערכת חינו: פורמלית מחויבת יותר מכל מערכת אחרתמ

דנה , עד שוועדה מקצועית מתכנסת: כבדה זו מתבטאת בזמ0 הרב המושקע במערכת בעיבוד מידע חדש
עד שנכתב ספר לימוד חדש ונער: ניסוי פיילוט ולבסו> מתקיימות , וקובעת תוכנית לימודי5 חדשה

ה הדבר קנמצד אחד מ. עובר לעתי5 עשור של5, רהשתלמויות מורי5 כדי להחדירו לשימוש בבתי הספ
ידע מתייש0 , מצד אחר. מורי5 ותלמידי5 יודעי5 מראש את חומר הלימוד שיש ללמוד: יציבות למערכת

על לימודי המשטר במקצוע האזרחות להדביק את קצב שינוי שיטת הבחירות , למשל, כ:. במהירות
של  ואה לאור של ספרי מקור חדשי5 חשובי5על לימודי הספרות להדביק את קצב ההוצ, בישראל

רעיונות להפעלות , כמו כ0 מתפתחי5 באופ0 מתמיד תיאוריות חינוכיות חדשות. תרגומי5 חדשי5 ועוד
ל של משרד החינו: מעדכני5 "יה חוזרי מנכפ7כיו5 נקוטה גישה שעל. וחידושי5 שוני5 בהוראת המקצוע

 .ר להתפתחויות מחייבות בתחומ5את המורי5 במקצועות השוני5 באורח מוסמ: באש
 
ננו לעודד את מערכת החינו: לפתח בכל אחד ממקצועות ההוראה רשת מידע אינטראקטיבית ורצב

אשר תאפשר למורי5 ולתלמידי5 כאחד להתעדכ0 באופ0 מידי בחידושי5 וברעיונות בעת , מתוקשבת
 . למידת המקצוע

 
, עי פדגוגי כתמסורת להקניית ידע בתחו5 מסוי5כאשר במערכת החינו: רוצי5 למצוא אמצ, באופ0 כללי

ישנ5 יתרונות לגודל כאשר . יקר ורווי מכשולי5,  תהלי: שהנו איטי–" להמציא את הגלגל"לא תמיד צרי: 
ישראל אינה המדינה היחידה בעול5 בעלת אוכלוסייה , באופ0 ספציפי. לומדי5 מניסיונ5 של אחרי5

 What Works"פשר וצרי: להיעזר במסלקות מידע כגו0 תוכנית א. הטרוגנית ע5 רכיב גדול של מהגרי5
Clearinghouse "כדי 2002ידי משרד החינו: האמריקאי החל משנת 7החדשה שהוקמה ומופעלת על 

א: , ישראלולא תמיד הפתרונות מתאימי5 ל,   לא בהכרח הכל מצליח11.להתמודד ע5 בעיות דומות לשלנו
ליידע את הציבור בדבר תוכניות הלימוד , שמטרתה כשמה, זהזהו בדיוק היתרו0 של מסלקה מסוג 

חשוב מאוד שמערכת החינו: תאמ=  .פי תקני5 ודרישות מחמירי5 למדי7שהצליחו לעמוד ביעד0 על
 .אלא ג5 מאפשרות ומזינות חשיבה יצירתית ומקוריות, תוכניות מוכחות שאינ0 רק מגבירות ידע

 
נצל את מערכות המידע המתקדמות על מנת לעמוד בחזית הידע ל סגלי ההוראה ועל התלמידי5 ללמוד לע

ריכה צערכת החינו: מ. שאותו ה5 לומדי5 ובגישות הפדגוגיות החדשניות הננקטות והחשיבה במקצוע
תהלי: זה . נקוט אמצעי בקרה ופיקוח על מערכות מידע אלו על מנת להבטיח מידע מוסמ: המקובל עליהל

ואנו סבורי5 כי סטנדרטי5 של , החינו: למורכב יותר מאי פע5 בעבריהפו: את ניהול הידע במערכת 
יבית סיש לבדוק כיצד השקעה מ. ת ואיכות מצריכי5 הידוק קשרי5 בי0 מערכת החינו: לאקדמיהואמינ

                                                      
 נמהפעד שהביאו לה, ל כ:כא: ג5 אצל5 התוצאות נמוכות , מנ5 הישגי התלמידי5 האמריקאי5 טובי5 מהישגי ילדי ישראלא 11
די י7בולטי5 שבה5 הוא חוק פדרלי שנחת5 עלהחד שא, ההתעוררות הובילה למספר צעדי5. כ: ה5 לא יכולי5 עוד להמשי:ש

 .2002בינואר " No Child Left Behind ":הנקרא נשיא ארצות הברית
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איכותי ובזמ0 אמת תחלי> את תוכניות הלימוד ואת , במעגלי5 שוני5 של אינטרנט פנימי כמקור מידע רב
 .מבחני5 ועוד, סיכומי5, 5 ותהווה ג5 מאגר של אמצעי הוראהספרי הלימוד הקשיחי

 
 וסגנונות למידה שוני/ של תלמידי/ מותר. ג
: היא העובדה "וגיה קבועה העולה בהוראת גופי ידע אחידי5 כגו0 תוכנית הלימודי5 בהיסטוריה או בתנס

אחת הסוגיות . ר מאחורחלק5 תמיד נשא, שהיות ותלמידי5 שוני5 זה מזה בדרגת העניי0 והיכולת שלה5
וככזו , היא היחידה הלומדת, אלא הכיתה, א התלמידלשכל מערכת חינו: ציבורית מתמודדת איתה היא ש

מערכת חינו: ציבורית אינה יכולה . היא הטרוגנית ומגיבה בדרכי5 שונות מאוד לתהליכי5 המתרחשי5 בה
, י5 המתאימי5 לסגנו0 הלמידה שלולהצמיד לכל תלמיד במדינת ישראל מורה פרטי אשר ידאג לתהליכ

 .שלו5 ליכולתו ולתחומי העניי0 הספציפיי
 
אנו מבקשי5 לעודד את מערכת החינו: לבדוק דרכי5 שבה0 עשוי כל תלמיד לקבל זמ0 למידה , 5 זאתע

חד אמלמד את הל מורה שבית הספר בפתרונות מבניי5 לכ: עשויי5 להיות הארכת זמ0 שהותו . אישי
 בבית הספר אשר יכלול רניצול כוח עז, הגדלת מרחב המגע האישי שלו ע5 התלמידי5ו מתחומי היסוד
יצירת מודל עבודה של תלמידי5 מכיתות , מתנדבי5 וגורמי5 שוני5 בקהילה, מורות חיילות, פרחי הוראה

שלפיו תלמידי5 לומדי5 יחד לא , "כיתות אור:"ודל של מצירת י, גבוהות ע5 תלמידי5 מכיתות נמוכות
, לימוד דר: כתיבת פרויקטי5 אישיי5, ידעהי הרמה ומוקד העניי0 בתחו5 פ7אלא על, י שכבת גילפ7על

פיתוח ספריות ומרכזי מידע בבתי הספר , שבמסגרתו תלמידי5 חוקרי5 ומבררי5 נושא באורח עצמאי
 . ועוד

 
 בחני/ וציוני/מ. ד
ונגד קיומ5 של מבחני הבגרות , לוש טענות לפחות מושמעות נגד קיו5 מבחני5 במערכת החינו: בכללש

ספרי לימוד נכתבי5 .  היא שהמבחני5 מושכי5 את כל המערכת לשינו0 חומר מינימליהטענה ראשונ. בפרט
ומודגשות שיטות של , תלמידי5 קוראי5 תקצירי5, מלכתחילה על מנת להתמקד במינימו5 הנדרש למבח0

טענה שנייה . דמיו0 וחשיבה נדחקות הצדה, רתיותבדר: זו מטרות חינוכיות מורכבות של פיתוח יצי. שינו0
ובכ: המערכת מגדלת דורות של צעירי5 , א שהצלחה במבח0 הופכת לעיקר המוטיבציה ללמידההי

ה5 , כאשר ֵיצאו הצעירי5 הללו מתו: המסגרת החינוכית המתגמלת למידה. שהמוטיבציה שלה5 חיצונית
ב רוטענה שלישית נפוצה היא ש. בחני5 מעודדי5 בורותנטע0 כי בטווח הארו: המ, לפיכ:. יפסיקו ללמוד

ולכ0 אינו מעיד על שליטה אמיתית בתחו5 , ציו0ההחומר הנלמד נשכח בי0 כה וכה לאחר המבח0 ומת0 
 . הידע

 
ת0 הערכות על  במלהכביטול5 המוחלט ומחל ה, לופות לקיומ5 של מבחני5 מוצעות מדי פע5 בפע5ח

5 בכלל ולמבחני הבגרות יאנו סבורי5 שאי0 תחלי> למבחנ.  סמינריוניותעבודות כתובות הדומות לעבודות
שתספק לתלמידי5 עצמ5 אמת מידה לגבי מידת התקדמות5 ושליטת5 , אי0 כיו5 שיטה עדיפה. בפרט
א5 תלמידי5 . ושתספק למערכת החינו: אמת מידה להצלחתה להנחיל ידע שהיא חפצה להנחילו, בחומר

א: א5 ; : שלא התכוננו למבח0כשתלמידי5 אלה אחראי5 ל ימ0ס, ות הבגרותמעטי5 בלבד נכשלי5 בבחינ
יש , את מסלול לימודיו, תעודת בגרות 5 עכלומר, 5 בכל שנתו0 אינו מסיי5 בהצלחהילמידתאחוז גבוה של 

, מבחני הבגרות ממלאי5 תפקיד חשוב במערכת כולה, לפיכ:. בכ: כדי להעיד על כשל מערכתי בהוראה
כדי לאתר , יש לתגבר5 במבחני5 ארציי5 ג5 ברמות לימוד נמוכות יותר. תיקו0 עצמי דדכמשוב המעו

פערי5 אשר , בעיות בטר5 מתחילי5 להיווצר פערי5 גדולי5 בי0 הדרישות הלימודיות לבי0 ההישגי5
קיימת מגמה במערכת החינו: כיו5 להוריד שאנו סבורי5 . עלולי5 להוביל לנשירה עתידית של תלמידי5

 הקושי של מבחני הבגרות על מנת להקל על תלמידי5 ולאפשר לרבי5 יותר לעבור את המבחני5 את ס>
 . זו שיטה המסתירה בעיות ואינה פותרת אות0. ויש להוקיעה, שיטה זו פסולה. בהצלחה
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 מוצע במערכת החינו,ה שינוי הבנה מ:ישישפרק 
דו5 האינטרס המקצועי ומייעדת לכלי משחק לקי, התלמיד, ערכת אשר הופכת את נשוא קיומהמ

היא מערכת שאיבדה את , למטרת הישרדותה שלה, קרי התלמיד, "משתמש הסופי"תקציבי5 המיועדי5 ל
 לכל אנו מציעי5 לשנות את צורת החשיבה ולהפו: את לראשית כל ומע, לכ0. המצפ0 הנורמטיבי הראוי

כפי שנית0 . תלמיד נמצא בקודקודלפירמידה שבה ה, הפירמידה הנוכחית שבה התלמיד נמצא בתחתית
 .שבה מצויי5 ג5 רכיבי5 חדשי5, אנו מציעי5 פירמידה חדשה, לראות בדיאגרמה

 
הקשר בי0 , ח"פי שנאמר בתחילת הדוכ

 0רכת היזועחינו: לכלכלה משק> מ
יוו0 אחד של ציר זה  כ.כיוונית7דו חוזר

חברתי 7בא לידי ביטוי במצב הכלכלי
. שניהק הקשה והמתדרדר שתואר בפר

הכיוו0 השני בציר המחבר בי0 חינו: 
לכלכלה מבוסס על הצור: שמערכת 
החינו: תתעל כוחות כלכליי5 טבעיי5 
לשיפור שירותי החינו: הציבוריי5 

במקו5 להתעל5 מה5  במדינת ישראל
או להילח5 בה5 ) במקרה הטוב(
 מאוד לשפר קשהמה שי, )במקרה הרע(

כדי ששינוי מקי> . בפועל את המערכת
הוא חייב , במערכת החינו: יצליח

הסעיפי5 . היות מושתת על עיקרו0 זהל
הבאי5 עוסקי5 בהיבטי5 השוני5 של 

נושאי5  ה. המוצעמבניהשינוי ה
למבנה והשינויי5 המוצעי5  הקשורי5

י הסדר פ7לא בהכרח על, דונו בהמש:יי
 .שבשרטוט

 
 התלמיד. א
ערכת חינו: ציבורית אשר תעביר בדר: היעילה  המוצע היא בניית ממבניהשינוי מטרה העיקרית של הה

. היינו התלמיד, והשקופה ביותר את מרב המשאבי5 המושקעי5 בה אל מי שעומד בראש הפירמידה
ניצול מקסימלי של כל רכיבי המערכת כדי : י אותו עיקרו0פ7ערכת חייבי5 להיבנות עלמהתמריצי5 ב

 .יג תמורת המשאבי5 המושקעי5שהחינו: שנית0 לתלמיד יהיה הטוב ביותר שנית0 להש
רמת . שינוי תקציבי חייב להישע0 על שינוי סדר היו5 בכל הקשור לתפקוד בתי הספר והמערכת בכללותה

מבחני מעבר . ידי סטנדרטי5 ארציי5 בקורסי הליבה בכל שנת לימוד7סית תיקבע עליהלימודי5 הבס
 .יי5 האלה כדי להתקבל לכיתה הבאהתקופתיי5 לכל תלמיד יקבעו א5 הוא עומד בתנאי המעבר הבסיס

המודדת את פערי (מת הביצוע הממוצעת של התלמידי5 בכל תחו5 ובכל שכבה וכ0 גודל סטיית התק0 ר
מער: הפיקוח היקר והמכביד הקיי5 היו5 יוחל> . קו תמונת מצב על ביצועי כל בית ספרפיס) ההישגי5

תוצאות מבחני5 . מער: המבחני5 או לבדיקת5כדי שלסגל בתי הספר לא יהיה קשר ל, במער: של בוחני5
 .אלה יהוו בסיס לתוספות תקציב שיינתנו לבתי הספר לפי רמת ביצועי תלמידיה5

באתר האינטרנט של משרד החינו: )  וסטיית תק0 של כל בית ספר בכל מבח0עממוצ(רסו5 התוצאות פ
למשרד החינו: ולכל מי , רי5למנהל ולמו,  לתלמידי5 ולהוריה5–יגביר את השקיפות ויאפשר לכול5 

הממצאי5 יוכלו . בכל שנה, בכל שכבה,  לדעת מה היו הישגיו של בית הספר בכל תחו5–שמעוניי0 בכ: 
 .והיכ0 צרי: לשפר,  הספר לקבוע לאילו אנשי סגל מגיע תגמול נוס>יתלסייע למנהל ב

הישאר במסגרת בית הספר עד חוק חינו: חובה כפי שהוא מונהג כיו5 מחייב כל ילד ל, מרבה האירוניהל
בתי הספר התיכוניי5 , כמו כ0. א: אינו מחייב את בתי הספר לקבל כל תלמיד החי באזור5, 16גיל 

 כאשר השיקולי5 אינ5 תמיד טובת – התלמידי5 לבחור במסלול זה או אחר למפעילי5 לח= כבד ע
ה5 . יות בעייתיות מאודלמנהגי5 אלה השלכות חברת. אלא שיקולי5 של תדמית בית הספר, התלמיד

 .פסולי5 וחייבי5 להיפסק
 ל תהיה מוטלת החובה לקב–ב " מהג0 ועד כיתה י–על כל בית ספר , מבניהשינוי מיו5 הנהגת ה, מקומ5ב

הדבר יחייב את בתי הספר להתמודד ע5 תלמידי5 חלשי5 . ללימודי5 כל ילד שמתגורר באזור בית הספר
פערי5  הפי7אלא ג5 על, מוצע במבחני5מציו0 ההי פ7דדו לא רק עלוהישגי בתי הספר יימ, ו בעייתיי5א

 .חת לבאה אחריהאושיעור המעבר מכיתה ) א5 מדובר בתיכוני5(שיעור הניגשי5 לבגרות , בתוצאות

 תלמידה
 מורהה
 כיתהה
 ית הספרב
 נהל בית הספרמ

 הל של בית הספרעד מנו
 רשות מקומית ומשרד החינו:, מורי5, כולל נציגי הורי5ה

 רשות המקומיתה
 רשות הלאומית לחינו:ה

 שרד החינו:מ
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א: ברירת המחדל , מנ5 בית הספר יוכל לערו: מבחני קבלה לכל ילד הבוחר בתחו5 מוגבר זה או אחרא
בית הספר לא יוכל , כמו כ0. ספק רמת לימודי5 בסיסית מוגדרת לכל תלמידהיא שבית הספר יהיה חייב ל

 תלמיד יצטר: לחיות ע5 לכש5 שכ. תלמידי5 לבגרות ולהחליט עבור5 באיזו רמה ייבחנו" להגיש"
כספי ל על כל המשתמע מכ: לגבי התחרות בי0 בתי הספר ע, כ: ג5 בתי הספר, תוצאותיו במבחני5

 .כ: שיצליח יותר במבחני הבגרות,  בתי הספר לנסות להכי0 טוב יותר כל ילדיאל= אתיוהדבר , מרו=הת
 
 המורה. ב
 הכשרת המורה )1

אלו שאי0 , אלה שאינ5 מתקבלי5 לאוניברסיטאות או למכללות, 5 יותריספר גדול מדי של החלשמ
לסי5 מאכהלה אה5 , י רובפ7על. מצטרפי5 למעגל ההוראה והחינו:הה5 , לה5 ברירה אקדמית אחרת

 .גדול מאוד מהמועמדי5 להוראה חוזאה5 מהווי5 . מוסדות להכשרת מורי5הת אאת הסמינרי5 ו
 
יש לבצע , להפו: על פיה את המגמה רבת השני5 של נסיגה בהישגי התלמיד הישראלי נו סבורי5 שכדיא

 במעמדו, המפתח להצלחה טמו0 באיכות המורה. אנו סבורי5 שיש לבצע מהפכה. שינויי5 נרחבי5
 .ובמידת המוטיבציה שאפשר לטעת בו

 
 – עוד במדינות המערב 5ימקיי5 ינ אטיי5 וה5סנכרוניאהסמינרי5 והמכללות להכשרת מורי5 הפכו 

רק בעלי השכלה יכולי5 להכשיר את הדור הבא לרמה , אופ0 כללי ב).עדהווכפי שנאמר ל(שראל בימלבד 
שחלקי5 נרחבי5 , אי: שכבת מורי5קשה לתאר  .מית לרבי5 מה5דהכוללת השכלה אק, הנדרשת

או אפילו למכללות המעניקות  ממנה אינ5 עומדי5 בדרישות המינימליות של כניסה לאוניברסיטאות
יכולה לעמוד בדרישה החשובה של חינו: הדור הבא של מדינת ישראל ולהקנות לו את , BAתואר 

 .ליהכלי5 המינימליי5 שתוארו לע
 
מסלול הקיי5 להכשרת מורי5 באמצעות סמינרי5 ומכללות להכשרת כ0 אנו סבורי5 שיש לבטל את הל

קווי "הסמינרי5 והמכללות מהווי5 , עוסק בחוליי המערכתה, יישלהשפי שהוסבר בפרק  כ.מורי5
ות להסמינרי5 והמכל .וה5 מסמיכי5 מורי5 שרמת5 המקצועית אינה מספקת, יקרי5 מאוד" ייצור

 ידי7לעמתו: עשרות אלפי5 המוסמכי5 . 5 הערבי והחרדיבמיוחד מהמגזרי, מסמיכי5 עודפי מורי5
ואחוז ניכר , רבי5 אינ5 נקלטי5 במקצוע מלכתחילה, הסמינרי5 והמכללות השונות להכשרת מורי5

 שמערכת הסמינרי/ ואפא וצאי. וראה בפועל מעבר למספר שני5 בודדותהחו5 התאינו נשאר ב
. כי המערכתורפר מורי/ העולה בהרבה על צסמשנה בוהמכללות להכשרת מורי/ מסמיכה מדי שנה 

ושציוני , נו סבורי5 שמסלול הכשרת המורה צרי: לעבור דר: תעודת הבגרות והבחינה הפסיכומטריתא
אנו סבורי5 שההכשרה להוראה צריכה להיעשות . המינימו5 צריכי5 להוות ר> גבוה באמת

, 5ייהומנ, י5בתחומי5 ריאלי )BA(תואר ראשו0  לפחות  או במכללה כללית ולחייבהבאוניברסיט
 .וכ0 תעודת הוראה מהוטכניי5 וכד

 
ואיננו , ייחודיות ההכשרה בסמינרי5 ובמכללות להכשרת מורי5 דברבנו מכירי5 את הטיעוני5 א

. 12טאות ולמכללות הכלליותיכל מה שמייחד את הסמינרי5 אפשר להעתיק לאוניברס. מסכימי5 עמ5
וא> על , פסיכולוגיה ואחרי5 יש מאפייני5 ייחודיי5, משפטי5, ואהג5 למקצועות כגו0 רפ, יתרה מזאת

פי תחזיות 7על, נקודה נוספת היא שלא קשה לדעת. פי כ0 כל המקצועות הללו נלמדי5 באוניברסיטה
הסיוע הממשלתי לאוניברסיטאות . לכמה מורי5 תזדקק המערכת בתכנו0 ארו: טווח, דמוגרפיות

ובכ: יימנע הבזבוז האדיר של המשאבי5 , פתח הדרישות הצפויותפי מ7ולמכללות השונות יינת0 על
 .הקיי5 כיו5

 
ו בגדר מהפ: נגירה מוחלטת של הסמינרי5 והמכללות להכשרת מורי5 הלסיות והשינוי המומל= ה

אנו ממליצי5 על הקטנת , ובהינת0 שמסיבות שונות לא נית0 יהיה להביא לסגירת5 המוחלטת, תפיסתי
 : א: ייעוד5 ישתנה–והשארת5 של הטובי5 ביותר מהקיימי5 היו5 מספר5 במידה ניכרת 

התפקיד הבלעדי של מרבית הסמינרי5 והמכללות להכשרת מורי5 שיוותרו יהיה במת0 הסמכה  •
היות ואוכלוסיית ). אשר נית0 יהיה להמשי: לקבלה ג5 באוניברסיטאות(לקבלת תעודת הוראה 

תיפטר הבעיה של קבלת תלמידי5 בעלי , אי לפחותהסטודנטי5 תהיה בעלת תואר ראשו0 אוניברסיט
כי הרי כל מי שיכנס למסלול הכשרה לתעודת הוראה יהיה חייב לעבור , נתוני5 אישיי5 נמוכי5

 .  קוד5 את מסננת הקבלה האוניברסיטאית ולסיי5 את התואר ברמה שהינה מעל למינימו5 שיקבע
, וכל לספק הכשרה בתחומי5 ייחודיי5מספר קט0 מאוד של סמינרי5 ומכללות להכשרת מורי5 י •

ממילא משקפי5 שחומי5 תמדובר ב. חינו: מיוחד ויהדות, מוגבלי5 ומוגדרי5 כגו0 חינו: לגיל הר:

                                                      
, י5 כגו0 מתמטיקההיא למכללה בה נית0 לקבל תארי5 ראשוני5 בתחומי5 רבי5 ומגוונ" מכללה כללית"הכוונה במונח   12

 .אנגלית וכדומה, מחשבי5, היסטוריה, יהדות, ספרות, פיזיקה
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גישי5 יותר לשינויי5 חריפי5 רובאופ0 טבעי , ודיות הרעיונית הגלומה במוסדות אלהיחאת הי
בלה אליה5 יועלו לרמה נאי הקתכולה להתאפשר רק א5 יהשארת5 , יחד ע5 זאת. ומהירי5

 .המקבילה לחוגי5 רגילי5 באוניברסיטאות או במכללות כלליות
 
קטורי5 אחרי5 בסתצטר: מערכת החינו: להתחרות , או לשוק העבודהצאשר בוגרי תואר ראשו0 ֵיכ

בעיני  5ימעמד המור .כר התוא5 את כישוריה5שמה שמבטיח שבוגרי5 אלה יקבלו , כדי להעסיק5
הדרג הפוליטי או  צדמלאכותיות מהצהרות למבלי שיזדקקו , אופ0 טבעיוב, בהתא5הציבור ישודרג 

ות כלליות שאינ0 קשורות רק וימורה בעל השכלה ומיומנ, כמו בכל מקו5 עבודה אחר .הפקידותי
 .תקט0 ערכת החינו: משלמתשמלותו בשכר תו, שלוה תעסוקהלהוראה ירחיב את מרחב אפשרויות 

 
וראה בסביבה תחרותית שתתגמל את ההר: המורה להתמודד על תפקיד מבנה החדש המוצע יצטב

אשר בה בעיקרו0 יהיה למורה מקו5 , במערכת החדשה. פי קריטריוני5 של הישגי75העובדי5 בה על
. אפשר יהיה לתכנ0 לו מסלולי קידו5 ג5 מבחינה מקצועית וג5 מבחינת השכר, עבודה יחיד או עיקרי

מבח0 , משוב, חוות דעת מהממוני5, עמידה ביעדי5: ייקטיביי5 לגמריהתנאי5 לקידו5 כזה יהיו אוב
 .סוציומטרי וכיוצא בזה

 
 רגוני המורי/א )2

ה שמורי5 אוהבי5 /ני לא בטוחא. התרבות שלנו היא תרבות שבה מורה לא מדבר לילד בגובה העיניי5"
כת החינו: בעשור דמויות המרכזיות שהובילו את מערהעדה אחת ווכ: התבטאה בפני ה." תלמידי5
ה0 שבשנתיי5 ההתבטאות קשה זו משקפת מוטיב שחזר על עצמו במידה זו או אחרת במהל: . האחרו0
 .עדהווישבה ה

 
ארגוני , א: בפועל .שנות תדמית זולדי כל שביכולת5 כנית0 היה לחשוב שארגוני המורי5 יעשו , כאורהל

, מתברר עדהוומהדוברי5 שהופיעו בפני ה .המורי5 היוו עד היו5 חלק מהבעיה במקו5 חלק מהפתרו0
. רגוני המורי5 ה5 בי0 האיגודי5 המקצועיי5 בעלי הכוח ויכולת ההשפעה הגדולי5 ביותר במשקשא

, כל רעיו0 ליוזמה חדשה. קוו7 ומייצר מקובעות ושמירה על סטטוסהבעיני הדוברי5 כוח זה מנוצל לרע
בראש ובראשונה , ניי5 וכדומה נבל5 או שאינו מיוש5לשינויי5 מב, לשינוי תנאי העסקה, לשינוי ארגוני

ת אקבלת הרעיו0 ו די למנוע אתכו או יפעילו עיצומי5 תבשל החשש שארגוני המורי5 יתנגדו וישב
 .ישומו בפועלי
 
כלומר , איכות המורי5, ינוי במבנה שכר המורי5ש: תחומי5 רבי5 בבא לידי ביטוי דברה, דוברי5הפי ל

, מתאי5 וטוב, שילוב כוח עבודה מיומ0, פיטורי עובדי5 שאינ5 מתאימי5קידו5 מורי5 טובי5 ו
מנגנו0 , אורגניזציה לטווח ארו:7רה, גמול השתלמות, תוכניות הפרטה ופיתוח ניהול עצמי לבתי ספר

מסלולי הכשרה וביצוע רפורמות , העסקת מורי5 בעיירות פיתוח לפי חוזי5 אישיי5, משוב למורי5
 .במערכת החינו:

 
, היו שאמרו שרבות מפעולות הארגוני5 אינ0 נעשות מתו: שמירה על אינטרס המורה, 5 אי0 די בכ:וא

מקרי5 מסוימי5 שבה5 התבקשו המרואייני5 להתייחס לנושא ב. אלא על מנת לחזק את הארגו0 עצמו
מהתנגדות ארגוני ) מבוסס(בשל חשש , לתי אפשריבהסתכמה התגובה בכ: שהדבר , זה או אחר

 .ושאבנ ובכ: הסתיי5 הדיו0 ,המורי5
 
 שלא –טובת המורי5 .  המוצעמבניהשינוי יתו> פעולה בי0 כל חלקי מערכת החינו: חיוני להצלחת הש

 תלויה בכ: שנציגי המורי5 יהפכו לחלק מהפתרו0 במקו5 להמשי: –מדינה כולה הובת טלדבר על 
כי ה5 , מוצע כא0 יקרו5 עור וגידי5למורי5 צרי: להיות עניי0 רב בכ: שהשינוי ה. להוות חלק מהבעיה

על כל המשתמע , יהיו בי0 הנהני5 העיקריי5 מהמעבר לתנאי עבודה המקובלי5 בשאר חלקי המשק
 .מכ:

 
ידי ארגו0 7המוצעת על" עוז לתמורה"כ0 ישנ5 מספר קווי דמיו0 בי0 השינויי5 המוצעי5 כא0 לתוכנית א

מלצות ההעיונות ורי0 הבי5 בי0 תוכנית המורי5 למבוטל7על א> ההבדלי5 הלא 13.יסודיי75המורי5 העל
בתוכנית המורי5 מובאי5 מספר עקרונות שעליה5 נראה שנית0 יהיה לבסס הסכמה בי0 , כא0 המוצגי5

 .המורי5 לבי0 משרדי הממשלה הנוגעי5 בדבר
 
לתק0 תחושה של חוסר צדק וקיפוח "הארגו0 מבקש להנחיל שיטת תגמול דיפרנציאלית כדי , משלל

בי0 ." נ5 זוכי5 לתגמול הול5יא: א, ב מורי5 המשקיעי5 מאמ= רב ומגיעי5 להישגי5 נאי5בקר

                                                      
 .2000פברואר , יסודיי75ארגו0 המורי5 העל, "עוז לתמורה במערכת החינו:" 13
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, הקריטריוני5 שמצייני5 המורי5 לקביעת שכר דיפרנציאלי נמצאת הערכת הישגי5 אישית לכל מורה
 ).המש:באו ר(ח זה "וזו המלצה שאנו מאמצי5 בדו

 
לעג0 את כל שעות העבודה של המורה במסגרת "ג5 ארגו0 המורי5 מציע , כפי שאנו ממליצי5, מו כ0כ

תבוצע בי0 כותלי בית , כל עבודה נוספת שמבצע המורה מעבר לשעות ההוראה בכיתה. תמשרתו הרשמי
 ."כחלק ממשרתו, הספר ותזכה את המורה בתגמול הראוי

 
כי , משלה נדמה שקיימת כא0 קרקע פורייה לשיתו> פעולה בי0 המורי5 למ– ולקוות –פי שנית0 לראות כ

ו ממליצי5 להשקיע את מרב המאמצי5 כדי שקרקע זו נא. צרי: להיות ברור לכל שכ: לא נית0 להמשי:
 .תישא פרי

 
 14אופי העסקת המורה ותגמולו )3

, לכאורה. ללא כל מכנה משות> המאפשר דיו0 ענייני בנושא, וגיית גובה שכר המורי5 פרוצה לחלוטי0ס
שאי0 זה פלא שקשה , השכר החודשי נמו: כל כ:. זמנית7מאוד בומורי5 נמו: מאוד וג5 גבוה השכר 

א: כאשר עורכי5 השוואה . למשו: מספיק בעלי השכלה וכישורי5 מתאימי5 לעסוק במקצוע ההוראה
מתברר שהוא אינו נמו: כלל , אחרי5 במשק קטורי5 ציבוריי5סלשכר5 של  שכר המורי5 י0בעניינית 

: את הרכיבי5 העיקריי5 הקובעי5 בישראל את בסיס השכרוקחי5 בחשבו0 לשכ, 5ליהאבהשוואה 
 . שעות עבודה וותק, השכלה

 
אגר נתוני5 מאי0 במדינת ישראל ,  היות ולמרבה ההפתעה–דובר בבניית מאגר נתוני5 חלקי מאוד מ

ת התייחסות אחרות שבה0 אחוז הנשי5 ומתמקד במורי5 ובשלוש קבוצ מאגר שנבנהה. כלשהו מסוג זה
קבוצת  15.אחיות בריאות הציבור ואחיות בתי החולי5, עובדי5 סוציאליי5: דול יחסיתהמועסקות ג

לה גדו המאפשרת השוואה לקבוצ, והמהנדסי5) ברה והרוחחמדעי ה(ר "ובדי המחע, התייחסות רביעית
, 72002ההשוואה נעשית עבור שכר ברוטו למשרה מלאה ב. ר בעלי תואר אקדמיושל עובדי ציב ומגוונת

וכ0 )  שנות ותק720 ו15, 10, שנה אחת(חתכי5 של ותק  רבעהאובדי5 מחולקי5 לקבוצות לפי כאשר הע
 16).תואר ראשו0 ותואר שני(תיכונית 7לפי חתכי5 של השכלה על

 
ו ממוצע עבור דרגות נהשכר בקבוצות השונות ה. מספר הערות לגבי נתוני השכר, תוצאותהפני ניתוח ל

מדובר בעובדי5 בשירות , במקרה של עובדי5 סוציאליי5. ותקבהינת0 רמת השכלה ושנות , שונות
, נשאלת השאלה מדועו(כתוצאה ממאגר נתוני5 מוגבל העומד לרשות משרד האוצר . המדינה בלבד

ורי5 בבתי מכר שלא נית0 להפריד בי0 שכר מורי5 בבתי ספר יסודיי5 לבי0 , )כל כ: וגבלמהוא , בעצ5
, יסודי7לכ0 שכר המורי5 המובא כא0 הנו ממוצע של יסודי ועל. ותקיסודיי5 לפי חתכי השכלה ו7ספר על

ודי בפועל סי7המורי5 בחינו: העל קרבבחשוב לציי0 כי ממוצע השכר . בהינת0 רמת השכלה ושנות ותק
גו0 תוספות שכר עבור כ, גבוה יותר מהממוצע המובא כא0 כתוצאה מהזדמנויות תגמול טובות יותר

, שכר ברוטו מחושב כסכו5 של השכר המשולבהכל קבוצות העובדי5 ב. רותהכנת תלמידי5 לבחינות בג
תוני השכר אינ5  נ17.ביגוד וכדומה, פי הסכמי עבודה ותשלומי5 אחרי5 כגו0 הבראה7תוספות שכר על

 שעות שבועיות שכל 74ובמקרה זה מדובר רק ב, מלבד אצל אחיות בתי החולי5, כוללי5 שעות נוספות
 שעות 740מה שהופ: את המשרות הרגילות בפועל ל, י הסכמי השכרפ7לד עהאחיות מחויבות לעבו

 .שבועיות
 
 כר חודשיש) א
. ח בחודש"ש 4,026הנו , אחת כלומר בעל תואר ראשו0 ולאחר שנת ותק, שכר ברוטו של מורה מתחילה

 שכרו של מורה בעל,  שנה19כעבור . ח" ש7160הוספת תואר שני מעלה את השכר של מורה מתחיל ב
. ח" ש78,488ל 7103%בזמ0 ששכרו של בעל תואר שני עולה ב, ח" ש77,559ל 788%תואר ראשו0 עולה ב

 ?וני המורי5גכפי שטועני5 אר, הא5 מדובר בשכר נמו:
 

                                                      
 ".מבט נוס> על כיווני מערכת החינו: בישראל", ) ב2003(דוד 7עי> זה מסכ5 ממצאי5 מתו: ד0 ב0ס 14
ראש אג> לאנו מודי5 . ל השכר במשרד האוצרעסגנית בכירה לממונה ,  בראשות עפרה ברטובנתוני5 נאספו בעזרת צוותה 15

נשי הצוות באוצר על אלמיטל פוירשטיי0 ולשאר , עפרה ברטובל, יובל רכלבסקי, ממונה על השכרל, אורי יוגב, התקציבי5
 .ל אחריותו בלבדעה5 ו, דוד7ידי ד0 ב70העיבודי5 נעשו על. הסיוע

וצגות התוצאות עבור בעלי תואר מכמו כ0 .  שנות ותק720 הדיו0 יוצגו כא0 רק הממצאי5 עבור שנת ותק אחת ושטתפש5 הל 16
וכ: מתאפשרת , כ0 של בעלי תואר שני אינה משנה את התמונה הכלליתוהשמטת קבוצות הביניי5 של שנות הוותק . ראשו0 בלבד

 .הצגה חדה יותר של התמונה הכללית
הכללתו אינה משנה באופ0 משמעותי את יחסי . אינו נלקח כא0 בחשבו0) נסיעות וכדומה, עבור רכב(עי> החזר הוצאות ס 17

 .צות השונותוהשכר בי0 הקב
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 8יאגרמה ד

 ,אוניברסיטת תל אביב, ) ב2003 (דוד-דן בן: מקור
 עיבוד נתוני משרד האוצר         

פערים בשעות עבודה שנתיות ,2002פערים בשעות עבודה שנתיות ,2002
(כולל הנחה של חודש עבודה נוסף בקיץ אצל המורים)
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 7אגרמה די

 אביב- אוניברסיטת תל)ב2003 (דוד-דן בן: מקור
  עיבוד נתוני משרד האוצר

שווה את השכר החודשי של  מ7יאגרמה ד
מורי5 . המורי5 לארבע הקבוצות האחרות

בעלי תואר ראשו0 ושנת ותק אחת מקבלי5 
, ש מאחיות בתי החולי5פחות בחוד 39%

 19%, פחות מאחיות בריאות הציבור 7%
פחות  714%פחות מעובדי5 סוציאליי5 ו

פערי5 אלה . ר והמהנדסי5”מעובדי המח
שתני5 כעבור שני עשורי עבודה מאינ5 
לכ0 כאשר ארגוני המורי5 אומרי5 . במקצוע

שהמורי5 מקבלי5 יחסית מעט כס> בכל 
ונה מו הת א: אי0 ז–יש בזה משהו , חודש
 .כולה

 
 מ4 עבודהז) ב
שרה של מורה בבית ספר יסודי עומדת על מ

יסודיי5 7בבתי ספר על.  שעות שבועיות30
 י5במיל. 724מספר השעות השבועיות יורד ל

 שעות ביו5 6המשרה היא עבור , אחרות
 שעות ביו5 בבתי 74.8בבתי ספר יסודיי5 ו

לא כל השעות ה0 שעות . יסודיי75ספר על
וטבעי שכ: כי למורי5 , רונטליותהוראה פ

ישנ5 תפקידי5 נוספי5 מלבד הוראה 
נ5 מורי5 ש בימי5 מסוימי5 י18.פרונטלית

משתתפי5 , שלוקחי5 עבודה הביתה
קשה . ומהדנפגשי5 ע5 הורי5 וכ, בישיבות

מאוד להערי: את היק> הפעילויות האלה 
בכל , כאשר ה0 מתחלקות בי0 כל המורי5

 א: ברור שזו –המקצועות ובמש: כל השנה 
זו אחת הבעיות הרציניות (לא נחלת הכלל 

כאשר לא נית0 לתגמל מורי5 עבור עבודות 
 ).שאינ0 נמדדות בשיטת התעסוקה הנוכחית

 
יש מספר לא מבוטל של סיבות , עומת זאתל

קיימת , למשל. להפחתת שעות עבודה בפועל
הפחתת שעות הוראה בגי0 גיל מבוגר 

 10%(לילדי5 אמהות  קרבבוכ0 ) שעתיי5(
הפחתות אלה אינ0 נלקחות בחשבו0 ). משרה
מה שמטה כלפי מעלה את חישוב שעות , כא0

ומטה כלפי , העבודה השנתיות של המורי5
פועל , כלומר(מטה את חישובי השכר לשעה 

מורי5 , למרות זאת). לחיזוק טענת המורי5
פחות  727%בבתי הספר היסודיי5 עובדי5 כ
 741%כות ובכל שבוע מהקבוצות האחר

 .יסודיי75פחות בבתי הספר העל
 
בבתי . מורי5 יש ג5 פחות ימי עבודה בשנהל

 10,  יו5 בשנה220הספר היסודיי5 מלמדי5 
. יסודיי75ימי5 יותר מאשר בבתי הספר העל

ספר הימי5 מ, א: המורי5 עובדי5 רק חמישה ימי5, היות ובתי הספר פתוחי5 שישה ימי5 בשבוע
 ימי 183כלומר , שישיות ממספר ימי הלימוד בשנה7חמש הווהמשנת לימודי5 שבה5 מלמדי5 המורי5 ב

מי עבודה  י229זאת לעומת . יסודיי75בתי הספר העלבמי עבודה י 7175עבודה בבתי הספר היסודיי5 ו
ו5 בשנה  י7225ו, ר והמהנדסי5"חמהאחיות בריאות הציבור ועובדי , בשנה אצל העובדי5 הסוציאליי5

 .החולי5אצל אחיות בתי 
 

                                                      
 בשנת הלימודי5 22יסודי היה 7ממוצע שעות הוראה שבועיות למורה בחינו: העל,  על פי מינהל התקציבי5 במשרד החינו:18

 "שעות אוויר"מושג חת השיטות להפחתת מספר שעות ההוראה בפועל הנו הא. ח" שעות בממוצע בתשנ19וירד ל , א"תשמ
 ).יעל אנדור0: מקור (.הניתנות למורה תמורת פעילות אחרת
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 10אגרמה די
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 אביב- אוניברסיטת תל)ב2003 (דוד-דן בן: ורמק
  עיבוד נתוני משרד האוצר

 והמורי5 בבתי,  פחות ימי5 בכל שנה720%מורי5 בבתי הספר היסודיי5 עובדי5 כ, מילי5 אחרותב
וכ: אכ0 טועני5 , נית0 לטעו0.  פחות ימי5 מהקבוצות האחרות724%יסודיי5 עובדי5 כ7הספר העל

נניח א5 נל: לקראת טענה זו ו. שהמורי5 עובדי5 ג5 ימי5 נוספי5 במהל: השנה, ארגוני המורי5
נבצע  ,) ימי עבודה בשנה20עוד , כלומר(המורי5 עובדי5 חודש של5  י= של חודשיי5קשמתו: חופשת 

 .שקיי5 חודש עבודה נוס> אצל המורי5 ג5 בהמש: שי: להניחמנ. על ומעבר לנדרשמהוא  שכא0 תיקו0
 
למניי0 ג5 כאשר מוסיפי5 (אשר מחברי5 את שעות העבודה המעטות למספר ימי העבודה המעטי5 כ

יסודיי5  הי5 בבתי הספררמתברר שבמהל: שנה שלמה המו, )ימי העבודה של המורי5 חודש נוס> בקי=
7מורי5 בבתי הספר העלהילו וא, )8דיאגרמה (עובדי5 כשליש פחות מהעובדי5 בקבוצות האחרות 

יסודיי5 עובדי5 רק כמחצית 
מהזמ0 המקובל בקבוצות 

 .האחרות
 

חשוב להדגיש שוב כי מדובר 
אי0 . ממוצע עבור מגזר של5ב

כל ספק כי ישנ5 מורי5 רבי5 
שעובדי5 מספר שעות גדול 
בהרבה מהממוצע של כלל 

לא רק שאי0 כא0 כל . המורי5
אלא , כוונה לפגוע במורי5 אלה

הגיע הזמ0 . ההפ: הוא הנכו0
לאפשר לכל מורה תגמול 

 .בהתא5 לתרומתו למערכת
 
 כר לשעת עבודהש) ג
, נמו:א5 שכר המורי5 אכ0 ה

ג5 כאשר לוקחי5 בחשבו0 את 
 ?כמות הזמ0 שה5 עובדי5

מהו השכר לשעת , ומרכל
 19?עבודה

 
אשר מחלקי5 את השכר כ

השנתי במספר שעות העבודה 
מתברר ששכר , השנתיות

המורי5 לשעת עבודה אינו נמו: 
כל כ: כפי שנית0 היה לחשוב 

 השוואת השכר החודשי פי7על
מורי5 בעלי תואר ). 9דיאגרמה (
אשו0 בבתי ספר יסודיי5 בעלי ר

 22%שנת ותק אחת מקבלי5 
, פחות מאחיות בתי החולי5

יותר מעובדי5  19%
יותר מעובדי  37%, סוציאליי5

 740%ו ר והמהנדסי5”המח
. בורייותר מאחיות בריאות הצ

, לאחר שני עשורי5 של ותק
כר המורי5 גדל לעומת שכר0 ש

למעט , של הקבוצות האחרות
ריאות אחיות ב  של0שכר

 . הגדל באותו קצב, הציבור
 
, יסודיי75בתי הספר העלב

מורי5 בעלי תואר ראשו0 
מקבלי5 שכר גבוה יותר לשעה 
 מכל הקבוצות האחרות

                                                      
 .ידי משרד האוצר והמכיל רכיבי5 שאינ5 רלוונטיי5 כא70המחושב על" ער: שעה"שכר לשעה המחושב כא0 אינו מקביל לה 19
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יותר כאשר ההשוואה היא  18%(שנת ותק אחת  אחיות בתי החולי5 ע5מיותר  1%): 10דיאגרמה (
 20אה היא לאחר ויותר כאשר ההשו 71%(יותר מהעובדי5 הסוציאליי5  55%, ) שנות ותק20לאחר 

יותר  782%ו ) שנות ותק20 יותר לאחר 83%(ר והמהנדסי5 ” יותר מעובדי המח79%, )שנות ותק
 .כל שנות הוותקבמאחיות בריאות הציבור 

 
א: ברור , לכאורה לצורכי עבודת5 "חופשיה"י0 ספק שמורי5 רבי5 משקיעי5 שעות רבות מזמנ5 א

 לביצוע מספר 1700 עד 0800 מורי5 מוצאי5 זמ0 במהל: השבוע בי0 השעות ד שמספר לא מבוטל שלומא
 .לא מבוטל של עבודות נוספות בשכר

 
ולא נלקחו בחשבו0 ההפחתות בשעות , )ופשת הקי=מחמחצית (יות ובחישוב כא0 הוס> חודש עבודה ה

רי5 הנעשית ט מפצה על עבודת המולזה בהח" תיקו0"יש להניח ש, העבודה השבועיות שתוארו לעיל
סביר להניח שהתמונה שהוצגה כא0 מייצגת שכר , כתוצאה מכ:. מחו= לשעות העבודה הפורמליות

שאינו נמו:  ורי5מל שמדובר בשכר לשעת עבודה , ובכל זאת. מו: משכר5 בפועלהנורי5 מ לצאלשעה 
 .לעומת קבוצות הייחוס האחרות

 
 ורי/מסקנות בנוגע לשכר המ) ד

בנושא השכר והתעסוקה של מורי5 ולהפו: את מקצוע ההוראה למקצוע גיע הזמ0 לעשות סדר ה )1(
 בחינתמ, המורהמב יותר רמ0  זש מקצועות הדורשי5יתחו5 ההוראה  ב.כמו בכל תחו5 אחר

, היקפי התעסוקה .זמ0 חותפמנו מויש מקצועות הדורשי5  ,ומהדוכ כנותהה, זרה לתלמידי5עה
 .י5 אלההיקפי המשרה וכ0 התגמול חייבי5 לשק> הבדל

 
ל כל מורה  ע.זר מכ:יגהתייחסות לחלקי משרה תוה, התייחסות למשרה מלאה צריכה להשתנותה

לעזוב כל ערב ולבצע את כל המשימות המוטלות עליו בי0 , ל בוקרכעבודה לבמשרה מלאה לבוא 
ר ימי פמס. כל מורה צרי: לקבל שטח משרדי אישי כדי לעבוד בזמ0 שאינו מלמד. כותלי בית הספר

, א5 ירצה המורה לעסוק בעבודות נוספות בזמנו הפנוי. החופשה יהיה כמקובל בתחומי5 אחרי5
כל עוד מדובר בעבודות שאי0 בה0 אלמנט של (ואי0 זה עניינה של מערכת החינו: , זכותו לעשות זאת

 ).ניגוד ענייני5 נוכח משרתו הקבועה של המורה
 
אפשר מת0 שכר חודשי גבוה יותר באופ0 לאה ימזמ0 הרב הנוס> שיעבוד כל מורה במשרה ה

נשי5 כישרוניי5 בעלי השכלה אבור עמה שיהפו: את המקצוע לאטרקטיבי יותר , משמעותי
המערכת לא תזדקק , כאשר מורי5 יעבדו הרבה יותר שעות ביו5 והרבה יותר ימי5 בשנה. אקדמית

למצב שבו פחות מורי5 ) ותת מובנופעמי מסיב7ולא חד, כמוב0, מדורג(מעבר . למורי5 רבי5 כל כ:
 .ישחרר כספי5 שנית0 יהיה להעביר לאות5 מורי5 שיעבדו יותר שעות, מועסקי5

 
נית0 יהיה להוסי> שעות הוראה , אשר צוות ההוראה יימצא בבית הספר כל יו5 וכל היו5כ

 יותר 0ת מ.לתלמידי5 ולעבור ליו5 לימודי5 ארו: ולשנת עבודה ארוכה יותר בכל רחבי האר=
קטנת הפערי5 בהלה לתלמידי5 יהווה צעד ראשו0 בהעלאת רמת ההישגי5 הכללית במדינה והשכ

כי נית0 יהיה לתת באופ0 ממלכתי את התגבור שהורי5 בעלי אמצעי5 מאפשרי5 לילדיה5 , בחינו:
פשר נגישות רבה תאהימצאותו של המורה בבית הספר ג5 לאחר שעות ההוראה . באופ0 פרטי היו5

 .נאלצי5 היו5 לפנות למורי5 פרטיי5 לצור: בירור שאלותלתלמידי5 ה יותר
 
במקרי5  .מעבר ליו5 לימודי5 ארו: יותר מחייב התייחסות לצור: של התלמידי5 לאכולה

ארוחה המזינה ביותר שיקבלו הארוחה שיאכלו בבית הספר תהיה המדובר בילדי5 ש י5ממסוי
י5 יוכלו לבחור בי0 ידתלמה(תלמידי5 במחיר מסובסד ל חמות ומזינותת מת0 ארוחו .במהל: היו5

 .עונה על צור: זה) ת ארוחה לבי0 הבאת אוכל מהביתייקנ
 
ו העברת המערכת כולה נמערכת החינו: לעבור ליו5 לימודי5 ארו: ה  שלהשיתרו5 ליכולת דברה

המעבר של כל מערכת . ערכת החינו:מיש לכ: השלכות הרבה מעבר ל.  ימי55לשבוע לימודי5 של 
ת  אכלומר, טליזטור שיוביל את שאר המשקק ימי5 יכול להוות 5 לשבוע עבודה של החינו:

.  ימי5 כפי שמקובל במדינות מערביות אחרות5שבוע עבודה של ללעבור , עסקי5 שטר5 עשו זאתה
ות רבות את הבעיה של ילדי5 חשפבממעבר של המשק כולו לשבוע עבודה של חמישה ימי5 ימנע 

צור ההכנסות מתרבות יי. לעבוד יאלצוישהוריה5  עהשב) יישבימי ש(ה בית ללא השגח ביימצאוש
הפנאי שתתפתח יוכל לפצות במידה לא מבוטלת על אובד0 התוצר למשק מהמעבר לשבוע עבודה 

 .לות על איכות החיי5 במדינהט5 השלכות לא מבוגש ילהתפתחות תרבות הפנאי . כמקובל במערב
 
העלות . השתתפות בכוח העבודה מהנמוכי5 בעול5 המערביישראל מאופיינת בשיעור . את ועודז

שלא לדבר על הצור: , השנתית למדינה נמדדת בעשרות מיליארדי שקלי5 במונחי5 של אובד0 תוצר
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לשבוע , 5 עבודהומעבר של בתי הספר לי. הרב יותר בתשלומי רווחה להשלמת הכנסות נמוכות
 ה שיאפשר מ– למעגל העבודהרבי5 להצטר> יאפשר להורי5 , עבודה ולשנת עבודה כמקובל במשק

א5 המדינה תשכיל ג5 לספק לילדי5 שירצו בכ: . של אות0 משפחות להעלות את רמת החיי5
עות אחר 5 בשילגאת  ואמותהתאתלטיות 7חינוכיות7תוכניות העשרה הכוללות פעילויות חברתיות

, וא> בחינ5 א5 צרי:(בסד במחיר מסו –לאחר סיומו של יו5 הלימודי5 הארו:  כלומר –5 ייהצהר
 לוויזיהטפייה בצ, מרת שעות בטלהה5 בשל  ג:תצא נשכרת פעמיי5 איה, )י מבחני הכנסהפ7על
ת0  מוג5 בשל, וסיפות לילדי5 בריאות לנפש ולגו> והמבפעילויות המעשירות בתוכ0 ומהדכו
 .לעשות זאת בראש שקט, שרות מלאה לכל הורה הרוצה לעבודפא
 
 ימי5 יאפשר החכרת מבני בתי הספר בימי שישי 5חינו: לשבוע לימודי5 של מעבר של מערכת הה

כ: ייעשה שימוש רב יותר במבני הציבור . 5 מוסדות להכשרה מקצועיתהוב, לגופי5 שוני5
 .הקיימי5

 
אחד . ר הישגיות לבי0 הישגי5 בפועל יש לא מעט דוגמאותוקשר בי0 תמרו= כספי ישיר עבל )2(

ומצביע על שיפורי5 בהישגי הבגרות , )2003, לביא(זה בוצע באר= המחקרי5 האחרוני5 בהקשר 
 20.אצל תלמידי5 כתוצאה מתמרו= מורי5 בהוראת אנגלית ומתמטיקה

 
מבחני5 תקופתיי5 כלל (י הישגי5 מחייב שילוב של מדידה אובייקטיבית של הישגי5 פ7מרו= עלת

 –ובייקטיבית הלוקחת בחשבו0 וכ0 הערכה ס) ארציי5 במקצועות הליבה השוני5 בכל שכבות הגיל
ההערכה הכוללת . ספרה את תרומתו הכוללת של המורה לתלמידי בית –נוס> לתוצאות המבחני5 

בכפו> לאישור הוועד (ידי מנהל בית הספר אשר יחליט אי: לחלק בונוסי5 למורי5 7תיעשה על
 ).המנהל של בית הספר

 
 :ישנ5 ג5 יתרונות נוספי5תוצאות מבחני5 ארציי5 תקופתיי5 במקצועות הליבה ל

ידת כל תלמיד מנית0 יהיה להפעיל בקרה על ע, שייקבעו סטנדרטי5 למעבר מכיתה לכיתהכ 7
 .בתנאי5

י פ7לא רק על) כפי שיפורט בסעי> המתאר את אופ0 חלוקת תקציב החינו:(ית הספר יתומר= ב 7
לחה של י מידת ההצפ7אלא ג5 על, י הפערי5 בהישגי5פ7רמת ההישגי5 של תלמידיו ועל

 .התלמידי5 בעמידה בתנאי המעבר לכיתה הבאה
 

לכ0 ישנה חשיבות , שכר הנקבע לפי יכולת והישגי5 מושפע מאוד מרמת הידע ומהנסיו0 של המורה )3(
היות ואלה צריכי5 לבוא לידי ביטוי בעבודתו .  רבה מאוד לרקע האקדמי ולוותק בתחו5 ההוראה

וכ: ג5 (ואר אקדמי תת למספר שנות וותק ולש לנתק את השכר מהצמדה אוטומטיי, של המורה
י תרומתו להצלחת המערכת פ7יש לפצות את המורה על). כדאי לפעול בשאר המגזר הציבורי

). פירוט רב יותר בהקשר זה נמצא בסעי> המתאר את אופ0 חלוקת התקציב(בהענקת חינו: לילדי5 
ההצמדה 7אי. רהוה של המכולת התרומיגדל ת, ככל שיגדל הניסיו0 כתוצאה מהוותק בעבודה

 .האוטומטית לוותק תספק את התמרי= למיצוי יכולת זו
 

קבלת מורה לעבודה רק בתנאי שסיי5 לפחות תואר ראשו0 באוניברסיטה או במכללה אקדמית  )4(
 .תעודת הוראה כלומר הוא בעל, ידי המועצה להשכלה גבוהה וכ0 סיי5 הכשרה פדגוגית7מוכרת על

 
כאשר התמרי= יינת0 עבור ביצוע . יות הפ: מופקר במהל: השני5קצוע המשתלמויותההושא נ )5(

ידאג המורה ללמוד ולהשתל5 רק במקו5 טוב ורק בתחו5 הרלוונטי , לא עבור התוארועבודה ה
 .לעיסוקו

 
ייעול בתפקוד מערכת החינו: מחייב ג5 . אי0 די ביתר הגמשה בנוגע לקידו5 ולתגמול מורי5 )6(

 זו גמישותיש צור: לאז0 , ע5 זאת. סקת מורי5 ולפיטוריה5גמישות רבה יותר בכל הקשור להע
קיימות מספר אפשרויות לסוגי5 שוני5 של . באמצעות הגנה על המורי5 מפיטורי5 שרירותיי5

 .העסקה לפי חוזה אישי ורעיונות אחרי5, העסקה לפי הסכ5 קיבוצי מול בית הספר: הסכמי5
 
 הרשות הלאומית לחינו,. ג
ת לחינו: יאנו מציעי5 להקי5 רשות לאומ, אי לכ:. מיד עומדת אישיות פוליטיתראש משרד החינו: תב

 :תפקידה העיקרי של הרשות יהיה לקבוע את הנושאי5 הבאי5. פוליטית7שתהיה ממלכתית וא

                                                      
20 Victor Lavy (2003), “Paying for Performance, The Effect of Teachers’ Financial Incentives on Students’ Scholastic 
Outcomes, CEPR Discussion Paper 3862. 
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ילמות הקשורות בדועיסוק שוט> בסוגיות ו, של מערכת החינו:" ני מאמי0א"ה ,)credo(קֵרדו הגדרת ה )1
 .בכ:

 .:ילמות הקשורות בכבדליבה לכל ילדי ישראל ועיסוק שוט> בסוגיות וגדרת תוכנית הה )2
, טכנולוגיות מידע חדשות, תחומי מדע חדשי5: יסוק בנושאי5 חדשי5 ומתפתחי5 בתחומי החינו:ע )3

 .ומהדוכ התאמות נוספות של מערכת החינו: לצרכי5 חדשי5 שיעלו מעת לעת
י0 זרמי החינו: השוני5 המיוצגי5 שבהממשק בסתירה או בהשלמה בנקודות , בפער, יסוק בחפיפהע )4

 .ברשות
פקיד5 שת(תו: איחוד רשויות ביחס לתחו5 החינו: , ינו: ברשויות המקומיותחהל נינוי ראשי ִממ )5

 ).יפורט בהמש: בפסקה העוסקת ברשות המקומית
י מפתח פ7 על–חברי5 נוספי5 ברשות יהיו נציגי5 . ברי הרשות יהיו אנשי מקצוע בולטי5 בתחו5 חינו:ח

כולל , כל חברי הרשות. החרדי והערבי, הדתי, קרי החילוני, 5 באר=י של כל זרמי החינו: הקיימ–שייקבע 
מנגנו0 המינוי של . מקצועית וציבורית גבוהה, ייבי5 להיות בעלי רמה אישיתחהיו י, נציגי הזרמי5 השוני5

 .טיי5ייב להיות נקי משיקולי5 פוליחהיה י, לרבות העומד בראשה, הרשות
נית0 לבצע את . מסורבלת ויקרה,  רשות לאומית לחינו: שהיא גדולה– וא> אסור שתוק5 –אי0 כל צור: 

בעלי תפקיד ומספר מצומצ5 של  20725יותר ה כלל –כל תפקידי הרשות ע5 מספר קט0 יחסית של אנשי5 
 .עובדי מנהל

 
 משרד החינו,. ד
 :שאחריותו תתמקד בתחומי5 הבאי5 ,ת משרד החינו: למיניסטריו0אנו מציעי5 להפו: א
ילמות הקשורות בדשל מערכת החינו: ועיסוק שוט> בסוגיות ו") ני מאמי0א"ה (קֵרדוה תרגו5 ויישו5 )1

 .בכ:
 נית הליבהוכואת ת ֵרדוקנית הלימודי5 התואמת את הוכעל ביצוע תהפיקוח על הבקרה ו תיוחרא )2

וכ0 , ברורי5 ושקופי5, סטנדרטי5 אחידי5 בכפו> להפיקוח יעשה. הרשות הלאומית ידי7לעקבעו ייש
 . עד להשגת הרמה הנדרשת–בי5 ומבחני5 "בעזרת תוצאות מיצ

 .ניות לימודי5 ובחירת ספרי לימודוככנת תה )3
 .יזו5 חקיקה בכנסת בנושאי חינו:י )4
לעומת  ורי5מל י שיחס כמות( רגולציה של מערכת החינו: –יזו5 הנחיות והוראות מקצועיות י )5

ריהוט , תקני5 של מוסדות חינו: לרבות מבני5, תי ספרבלעומת  תלמידי5  שלי כמותיחס, למידי5ת
בי גנחיות ל וההנחיות כלליות בנושא בחינות, )רישות ממורי5 במקצועות ההוראה השוני5 ודוציוד

 .דרישות ממנהלי5
 .עברת הפיקוח מהמחוזות למשרד החינו:ה )6
 .ישור תקציב החינו: והשגתו ממשרד האוצרא )7
 .הנהלות בתי הספר ידי7לע ובקרה על ביצוע המדיניות יקוחפ )8
למשל נושאי בינוי ותחזוקה (יפול בנושאי5 המצויי5 בממשק שבי0 משרד החינו: לרשויות המקומיות ט )9

 ).ומהדפעילות חברתית וכ, ניות הלימודוכהכללת תכני5 מקומיי5 בת, ני חינו:בשל מ
, הוצאות בפועל, התקציבי5, המבחני5, 21בי5"קמה והפעלה של מרכז מידע שירכז את נתוני המיצה )10

 עקובי – עד הרמה הבית ספרית –כיביה רל כל עונתוני5 אחרי5 המציגי5 את ביצועי מערכת החינו: 
  בזמ0 אמת)ברמה הכי מפורטת שנית0 תו: שמירה על צנעת הפרט(עדכנ5 ויפרסמ5 במלוא5 י, אחריה5

 הלוואי החשובות תהיה הגברת השקיפות של אחת מתוצאות. ציבור באינטרנט ובאמצעי5 אחרי5ל
חשיפת תפקודה של מערכת החינו: לעיני הציבור . וצאות במערכתלתנתוני5 הקשורי5 להוצאות ו

 .המערכת תאפשר פיקוח ציבורי רב יותר על
מערכת החינו: שלה קטנה מאוד בהשוואה . דינת ישראל קטנה בשטח ובאוכלוסי0מ. ביטול המחוזות )11

ריחוק , אנו מניחי5 שסיבות היסטוריות אובייקטיביות כגו0 מלחמות. רביותלדמוקרטיות המע
שכבת  הולידו בזמנו את הצור: ביצירת, היעדר תשתיות כבישי5 ותקשורת ועוד, הפריפריה מהמרכז

עד , הלכו ותפחו, לאור: השני5 הלכו המחוזות וגדלו. ניהול הביניי5 של המחוזות במשרד החינו:
אילו נית0 . קרי התלמיד, "משתמש הסופי" ענק שבמקור היו אמורי5 להגיע אל השהחלו לנגוס תקציבי

                                                      
 .פרית סדד יעילות וצמיחה ביתמב הוא ראשי תיבות של "יצמ 21
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, ידי5למהיה להוכיח שיש זיקה אמיתית בי0 התשומה המושקעת במחוזות לבי0 הישגי המערכת והת
ביטול המחוזות יחסו: למערכת מאות מיליוני . אפשר היה אולי להתווכח על זכות קיומ5 של המחוזות

 ,ח"ש מיליו0 7160עלות הפעלת המפקחי5 היא כ. מפקחי5 7800ישה מחוזות וכש5 שניבאר= . שקלי5
לפיכ: . א בזהציוכמחשוב ו, רכב,  אד5 מנהליוחכ, 0 במחוזות"ולכ: יש להוסי> את סכומי עלות הנדל

 צויי5משבו , בכפר הגלובלי של ימינו.  שני5 לביטול המחוזות375אנו מציעי5 תכנו0 הדרגתי למש: 
 שלא לדבר על הכנסת –פקס וטלפו0 , דואר אלקטרוני, מטוסי5 לכל מקו5 באר=, ירי5כבישי5 מה

 אי0 כל בעיה לקיי5 –ת ספר יבכל שכבת גיל ובכל ב, ד החדש של מבחני5 סטנדרטיי5 בכל נושאמהמ
 5יהמנהל 5ידועאת הפיקוח על בתי הספר באר= ממשרד החינו: בירושלי5 בעזרת נציגיו הנמצאי5 בו

 ).וט בסעי> הבאפיראו ר(ר של בתי הספ
 
 וועד מנהל של בית הספר. ה
 :נהל ה5מי5 של הוועד היריקתפקידיו הע. וועד המנהל של בית הספר משול לדירקטוריו0 של חברהה
 .פקח על עבודת המנהלל )1
 . הספרתאשר תוכניות עבודה ותקציבי5 של ביל )2
 .ופיטוריה5 ורי5מאשר גיוס ל )3
הוועד . שכול5 מתמקדי5 בתלמיד, ת למטרות וליעדי5 של בית הספרחברי הוועד נדרשת נאמנות מוחלטמ

ורשות  )15%(מורי5 , )30%(הורי5 , )40% (משרד החינו:: המנהל יורכב מנציגי5 של ארבע קבוצות
, קרה על ביצוע המדיניותהביקוח והפחראי על אה, היות ומשרד החינו: מהווה גו> ניטרלי). 15% (מקומית

המינויי5 של נציגי משרד החינו: חייבי5 להיות על פי בסיס .  הרב ביותר בוועדחשוב שיהיה לו המשקל
 א5 –חשוב שיהיה רוב מובטח , בהינת0 הסמכויות של הוועד המנהל. פוליטיי5 לחלוטי70מקצועי בלבד וא

 ,ידי הוועד7שייבחר על, יושב ראש הוועד.  לצירו> של נציגי משרד החינו: ומורי בית הספר–כי לא גדול 
חוק החברות והעמותות נית0 להחיל על הוועדי5 המנהלי5  סעיפי5 רבי5 מתו:. יהיה אחד מנציגי ההורי5

 . הספרתוועד המנהל למטרות ביהאמנות נב 5יהעוסק י5פעיהסת אעיקר וב, של בתי הספר
 
 ספר הל ביתהמַנ. ו
 :בית הספר יפעל באופ0 כזה נהלמ
הכוללת ג5 , פי רשימה של דרישות וכישורי75כרז עלוא ייבחר לתפקידו על ידי הוועד המנהל במה )1

 .הכשרה או לפחות ניסיו0 מוצלח מוכח בתחו5 הניהול
, ועמד לניהול בית ספר יהיה חייב לסיי5 בהצלחה מסלול הכשרה מיוחד באחת האוניברסיטאותמ )2

ית למנהלי5 מסיימי התוכנ .הל עסקי5נולִמ הל ציבורינלִמ, תי הספר לחינו:בי0  בלבשי שדיויע ימסלול
 .יקבלו תעודת גמר שתאפשר לה5 לעמוד במכרזי5 לניהול בתי ספר

משרד החינו: . והוא שיבחר במועמד לתפקיד, פר יפרס5 הוועד המנהלסת המכרז לתפקיד מנהל בית א )3
אלא רק , א5 כי לא לכל מכרז בנפרד, להוסי> את דרישותיו למכרזי5 אלה, ברמת המדיניות, כלוי

 ).ברמת הרגולציה(רזי5 אלה למודל הכללי של מכ
 .שנתיות ושנתיות הכוללות הגדרות ברורות של יעדי75מנהל יכי0 תוכניות עבודה רבה )4
יצטר: לבטא מבחינה כמותית ובאופ0 יחסי  התקציב. וא יתרג5 את תוכניות העבודה להצעות תקציבה )5

 .קרי התלמיד, "משתמש הסופי"את גודל המשאבי5 שיושקעו ישירות ב
אחד מתפקידי בית . ת תוכניות העבודה והתקציב לאישור הוועד המנהל של בית הספרוא יגיש אה )6

 .כדי לכסות את ההוצאות, ולו ג5 צנועות, הספר יהיה ייצור הכנסות
ח תקופתי על פעילות והישגי5 ועל "דו, כל סמסטר או כל תקופה אחרת שתיקבע, כל רבעו0 וא יעבירה )7

 .עמידה בתקציב
 .עמידה ביעדי5 ובתקציב ועל ל ביצוע תוכנית העבודהח שנתי ע"וא יגיש דוה )8
כאשר הטיפול בסוגיית חוזה העסקת5 יהיה באמצעות הסכ5 קיבוצי , הוא יהיה אחראי על גיוס מורי5 )9

אשר יאפשר איזו0 בי0 הגברת הגמישות , או פתרו0 אחר שעליו יוחלט, חוזה אישי, מול בית הספר
 .טורי5 שרירותיי5בהעסקת מורי5 ופיטוריה5 לבי0 מניעת פי

יטורי מורה תתקבל רק ברוב קולות בוועד פהחלטה על . וא ימלי= לוועד המנהל על פיטורי מורי5ה )10
 .המנהל

 .וא ימלי= לוועד המנהל על בונוסי5 למורי5 עבור הישגי5 מיוחדי5ה )11
 .וא ידווח למשרד החינו: לפי דרישות הפיקוח והבקרה של המשרדה )12
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 תקציבי/. ז
 צוב ברמה הלאומיתקרונות התקע) 1

 :חינו: חינ5 לכל ילד) א
יאל הלימוד של כל ילד יש השפעה ניכרת על ייצוב דמותו ועל יכולת צוכח העובדה שלפוטננ

אי0 כל ספק היכ0 צרי: להיות ממוק5 החינו: בסדר העדיפויות , ההשתכרות העתידית שלו
וההשלכות ארוכות א: התרומה הכוללת העצומה . המשפחתי בכל הקשור להקצאת זמ0 וכס>

שק הישראלי מכתיבות שסוגיית מימו0 החינו: לא למשוויוני וערכי לחברה ו, הטווח של חינו: טוב
ישראל חייבת לספק את כל . תהיה תלויה רק בסדרי העדיפויות וביכולת המימו0 של התא המשפחתי

י5 וכדומה לכל ילדי טיולי5 המוגדרי5 חיוני, ספרי5, כולל לימודי העשרה, צורכי החינו: הבסיסיי5
, לכל ילדחינו, חינ/ בפועל : במילי5 אחרות. וריה5להללא כל הוצאה , ב"ישראל מהג0 ועד כיתה י

 .זוהי ג/ זכות יסוד של כל ילד. הוא אינטרס לאומי ממדרגה ראשונה, ללא קשר לצרכיו או ליכולתו
כאשר מערכת החינו: , למשל. חינו: חינ5 בפועל יש השלכות נוספות בהקשר של ייעול המערכתל

יהיה לה אינטרס לא להחלי> , בכל שנה לתלמידי5 תצטר: לקנות את כל ספרי הלימוד ולהשאיל5
בקנייה יחייבו את המערכת להיצמד  שיקולי5 של יתרונות לגודל. מהדורות ספרי5 לעתי5 תכופות
 .למספר שיטות הוראה מוכחות

 
 :שנתיי75תקציבי5 רב) ב

כדי , שנתיי75בעל התקציבי5 להיות ר, וסייה משמעותיות משנה לשנהיות ואי0 תנודות אוכלה
 .לאפשר גמישות מרבית בתכנו0 ובביצוע

 
 :תקצוב לפי תלמיד) ג

 לקבוע אמות מידה ברורות ושקופות של תקצוב זהה לכל – באמצעות משרד החינו: –ל המדינה ע
ב של הוצאה שוטפת ורכיב של ל תקצוב זה לכלול רכי ע.אשר יספק לו את הכלי5 הנדרשי5, תלמיד

כדי , ב פתיחת בתי ספר המכילי5 מספר תלמידי5 מעל למינימו5 שייקבעימה שיחי, השקעה בהו0
היוצאי5 מ0 הכלל היחידי5 בשיטת תקצוב זו יהיו בתי ספר קטני5 . ודלגתרונות לילנצל את ה

 .ביישובי5 מרוחקי5 ומבודדי5
 
 אנו לא מסכימי5 ע5 קביעתה שהבסיס יהיה שעות א:, עדת שושני עשתה צעד חשוב בכיוו0 זהו

תואר שלישי עולה יותר משעת מורה  עלבשעת מורה , משל ל.ד במקו5 סכו5 כספי לילדלהוראה לי
שובי5 נוטי5 יישכונות ו ולא קשה לנחש באי ל.תואר ראשו0 עלבהמקבל יותר ממורה , תואר שני עלב

  ישנ0 השלכות לא מבוטלות על היקפי התקציבולכ:, להימצא המורי5 בעלי ההשכלה הגבוהה יותר
שובי5 מבוססי5 ייבתי ספר ב, י המלצות ועדת שושניפ7על. בפועל המועברי5 לבתי הספר השוני5

שיקבלו בתי ספר בשכונות מצוקה עבור אותה  יוכלו לקבל תקציב גדול יותר עבור שעת הוראה ממה
 לכ0.  קרובות אינה שעה המגיעה לתלמידי5תשעת משכורת הניתנת למורה לע, כמו כ0 .שעת הוראה

 .עותשס> ולא כהבסיס לתקצוב לפי תלמיד חייב להיות 
 

 :תקצוב מיוחד) ד
 :י שני הקריטריוני5 הבאי5פ7חלק מבתי הספר יינת0 תקציב נוס> עלל
י נתוני פ7על, במידת הצור:, תקציב נוס> יינת0 לבתי ספר: חברתי חלש7וכלוסיות מרקע כלכליא •

וזאת כדי לאפשר הקטנת פערי5 בהישגי5 בי0 כל , ספרה וכלכלי של כל ילד בבית רקע משפחתי
 .השכונות והיישובי5 במדינת ישראל

ועדת שושני עשתה צעד חשוב בכיוו0 הנכו0 כאשר קבעה שהתגבור יבוסס על אמות , צד אחדמ
במקו5 דה משקפות נטיות פוליטיות ועאמות המידה שקבעה הו, חראמצד  .לכול5 תומידה אחיד

במקו5  .לה להיות בעייתית למדי מבחינה חברתיתולעוהתוצאה , עיי5 גרידאושיקולי5 מקצ
דה עלולי5 לגרו5 להגדלת ועעיוותי התקצוב הגדולי5 שבהמלצות הו, להקטי0 פערי5 בחינו:

 .הפערי5
מספר , )ובעיקר השכלת אמו(השכלת הוריו 5 גורמי5 העיקריי5 המשפיעי5 על הישגי התלמיד הה

ומשתני5 נוספי5 המשקפי5 את האמצעי5 הכספיי5 העומדי5 לרשות  ביתבי5 הגרי5 האח
ועדת שושני לגורמי5 אלה הנו נמו: במידה ניכרת מחשיבות5  נהת: המשקל שנ א.המשפחה
 .האמיתית

נת0 א5 יי מהתגבור 720% ש– 2003 ומשרד החינו: מתחיל לייש5 זאת בשנת –דה המליצה ועוה
 >א, במילי5 אחרות . עבור ריחוק ממרכז האר=10%ועוד " לאומיתיפות דע"וב נמצא בישהי
שכונות אלה לא יעמדו בתנאי5 של , רוד למדייצב החינו: בשכונות מצוקה בערי5 הגדולות שמ
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התגבור למי שעלה לאר=  .5ריהנו מהתקציבי5 המוגביישובי5 מבוססי5  ייאילוו,  מהתגבור30%
דול מהתגבור הנית0 עבור השכלת א5 הגשיעור , 20% הנו )לדיו כבר צברי5 שיכלומר (ה שנ20לפני 

על ,  מהתנאי750%5ילדי5 ערבי5 לא יוכלו לעמוד ב, לפי הגדרה זו ).15%(או השכלת אב ) 15%(
 .א> המצב המחפיר של החינו: במגזר זה

את מידת ההשפעה של כל הגורמי5  ,קונומטריתא7מבחינה סטטיסטית, י0 כל קושי לאמודא
עקרונות התקצוב ", הסעי> הבא(ברתיי5 המשפיעי5 באמת על הישגי התלמידי5 חהו הכלכליי5

. תואמות מידה מקצועי לעולבסס את התגבור ) הקשר זהבת היריעה אמרחיב " ברמה המקומית
מה , זדמנויותהוויו0 שת0 מיות ואחת המטרות העיקריות של מערכת החינו: חייבת להיות ה

ויעלה את רמת החיי5 הכללית  צמצ5 את הפערי5 הכלכליי5י, די העוני והתלותמשיקטי0 את מ
במת0 תקצוב דיפרנציאלי " צור:"הגיעה העת שהשיקולי5 הקובעי5 , של תושבי מדינת ישראל

 .בלבד תוי אמות מידה מקצועיפ7יהיו על
תוק5 , ספית פעולות המשפרות הישגי5 בבית הספרכבחינה מ= רבמטרה לתמ. מרו= הישגיותת •

 :י הישגי תלמידיה5פ7וחדת אשר תעניק תקציב נוס> לחלק מבתי הספר עלקופת תמרו= מי
 .פי רמת ההישגי5 וכ0 לפי השינוי ברמה לעומת השנה הקודמתל 7
 .הקודמת פי רמת הפערי5 בהישגי5 בתו: בית הספר ולפי השינוי בפערי5 לעומת השנהל 7
 לאומיי5 ייקבעו קריטריוני5(פי אחוז התלמידי5 העובר מכיתה אחת לכיתה הבאה ל 7

 ).למעבר
לפי אחוז התלמידי5 באזור המגורי5 באותו שנתו0 שניגש ועובר , מקרה של תיכוני5ב 7

משקל רב יותר יינת0 עבור אחוזי5 גדולי5 של תלמידי5 . בהצלחה את מבחני הבגרות
 ). יחידות לימוד75 וב74כלומר ב(הות יותר והנבחני5 ברמות גב

יש לשקלל את הביצועי5 , תי ספר באזורי5 מבוססי5די למנוע הטיית כספי התמרו= לטובת בכ
 .י נתוני5 המשקפי5 את הרקע המשפחתי והכלכלי של ילדי בית הספרפ7על
 

 :רסי הליבהותקצוב מוחלט של בתי ספר אשר אינ5 עומדי5 בתנאי מינימו5 של הישגי5 בק7אי) ה
 יסוד של כל אד5 לקבלא: זוהי זכות , 0פרסו'כפי שכתב ג, ל בני האד5 נוצרו שווי5כא למנ5 א

תנאי הכרחי להזדמנות שווה הנו מת0 חינו: טוב . הזדמנות שווה כדי למצות את היכולת הטמונה בו
שאינו מספק את המינימו5 הנדרש פוגע  בית ספר. ומת0 תגבור למי שזקוק לו, בכל תחומי היסוד

ייע למוסד כזה לא ייתכ0 שמדינת ישראל תס. בזכויות הילדי5 לקבלת הזדמנות שווה בחיי5
 .להמשי: להתקיי5

 
 קרונות התקצוב ברמה המקומיתע) 2

, וג5 בישראל, בכל העול5, אמורכ
לגודל , יש להשכלת ההורי5

7המשפחה ולמאפייני5 כלכליי5
השפעה  חברתיי5 נוספי5

) מבחינה סטטיסטית(מובהקת 
את , למשל. על הישגי הילדי5

השפעת השכלת ההורי5 על 
 בגרות סיכויי ילדיה5 להשגת

, 11נית0 לראות בדיאגרמה 
, ה0דחקר5 של משמקורה ב

). 2002(דביר ושי , ב'מירוניצ
במשפחה יהודית הכוללת זוג 

,  חדרי45,  ילדי35, הורי5
מזג0 ומדיח , מחשב, מכונית

, אשר גרה בעיר גדולה, לי5כ
כל אחד מההורי5 למד רק  שבהו
הסיכוי שילדיה5 ישיגו ,  שני0785

.  בלבד33%תעודת בגרות הוא 
ויש , א5 המשפחה אינה יהודית

בה זוג הורי5 בעלי נתוני השכלה 
,  חדרי35,  ילדי55, דומי5
ללא מזג0 , ללא מחשב, מכונית

סיכויים חזויים להשגת בגרותסיכויים חזויים להשגת בגרות

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

שנות השכלה של שני ההורים

61%

21%
25%

32%

39%
34%

40%
44% 44%

56%

משפחה לא-יהודית עם זוג הורים ,5 ילדים ,3 חדרים ,
מכונית ,אין מחשב ,אין מזגן ,אין מדיח ,וגרים בישוב קטן.

33%

40% 42%

50%
46%

50%

58%
53%

64%

72%

משפחה יהודית עם זוג הורים ,3 ילדים ,4 חדרים ,
מכונית ,מחשב ,מזגן ,מדיח ,וגרים בעיר גדולה.

0-8 0-8 0-8 0-8 9-11 9-11 9-11 12 12 13+ הורה ראשון:
0-8 9-11 12 13+ 9-11 12 13+ 12 13+ 13+ הורה שני:

 11יאגרמה ד

)2002(דביר ושי , ב'מירוניצ, דהן:מקור
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כפי . 721%הסיכוי שילדיה5 יהיו זכאי5 לתעודת בגרות יורד ל, ט0קרה ביישוב גהיא ו, וללא מדיח כלי5
את  5ימקטינ, יחד5 בוודאי כול ו,והללו לבד ייני5אפממהד כל אח, דביר ושי מראי5, ב'מירוניצ, שדה0

 .הסיכוי לזכאות לתעודת בגרות
 
כ: ג5 גדלי5 סיכויי הילדי5 להשגת , ל שרמת ההשכלה אצל ההורי5 גבוהה יותרככ, שתי המשפחותב

 לבגרות במשפחה ותכאהזיכוי סגדל ,  שנות לימוד711 ל9כאשר השכלת שני ההורי5 היא בי0 . בגרות
 13א5 לשני ההורי5 השכלה של לפחות . 734% ל721%ממשפחה השנייה בו, 746% ל733%הראשונה מ

לדי יצל או, 772%גדלי5 הסיכויי5 לזכאות לבגרות אצל ילדי המשפחה הראשונה ל, נות לימודש
 .756%למשפחה השנייה ה
 
הישגי נית0 לשער ש, ילמשפחות קטנות וכו, כ0 באזורי5 שבה5 יש אוכלוסייה בעלת השכלה גבוההל

כאשר השכלת ההורי5 גבוהה ,  לעיל4אגרמה יוכפי שנית0 לראות בד, לא במקרה. הילדי5 יהיו גבוהי5
כאשר .  מה שמאפשר גביית ארנונות גבוהות יותר באות5 אזורי5–ג5 ההכנסות גבוהות יותר , יותר

כספי5 המגיעי5 ה0 מוסיפות בדר: כלל תקציבי חינו: גדולי5 יותר ל, הרשויות המקומיות עשירות יותר
 . מעמיקי5 בי0 האוכלוסיות השונותקופערי ההישגי5 בי0 ילדי ישראל ר, מהממשלה

 
 כלול לוח התפלגות הוצאות החינו: לפי מקורות 2003ח על נושא החינו: שנכתב עבור כנס קיסריה "דוב

יוסטמ0  .22)המבוסס על נתוני מרכז השלטו0 המקומי (2001המימו0 ולפי רשויות מקומיות עבור שנת 
 רשויות מקומיות 65ישנ0  23.כלכלי7י מדד סוציופ7 יישובי5 על100כוללי5 לוח המדרג ) 2001(וספיבק 

כלכלי לבי0 חלקה של הרשות המקומית בתו: 7הקשר בי0 דירוג סוציו. המופיעות בשני הלוחות ג5 יחד
חלקה בס: , ות מקומ710ככל שהרשות מתקדמת בדירוג ב. 12ס: הוצאות החינו: מופיע בדיאגרמה 

 מלמטה 715שות המדורגת במקו5 הר5 א, כלומר.  נקודות אחוז הוצאה72.8בהוצאות החינו: גדל 
 תורמת 725אזי רשות מקומית הנמצאת במקו5 ה,  מס: הוצאות החינו:13.3%) י האומד0פ7על(תורמת 

 30%) האומד0י פ7על( תורמת 775מי שנמצאת במקו5 ה.  מס: הוצאות החינו:16.1%) י האומד0פ7על(
 .החינו: מס: הוצאות

 
מס: הוצאות החינו: ) וא> השקעה שלילית (0% בי0 –ערי ההשקעה בחינו: בי0 הרשויות גדולי5 מאוד פ

ככל שלרשויות .  ברשויות המבוססות יותר מבחינה כלכלית750%ברשויות העניות ביותר לבי0 כ
המקומיות חלק גדול יותר 
, במימו0 תקציבי בתי הספר

 יגדלו פערי כ: ג5
 בתי הספר 0התקציבי5 בי
לצירו> של . באזורי5 שוני5

פערי5 בנתוני5 
7המשפחתיי5 והכלכליי5

חברתיי5 ע5 פערי5 
בתקציבי5 יש השלכות 

מבוטלות על 7שליליות לא
פערי ההישגי5 הלימודיי5 
בעתיד הקרוב ועל פערי 
. הכנסות בעתיד הרחוק

כאשר הילדי5 של היו5 
מה , יהפכו להורי5 של מחר

 11שמופיע בדיאגרמה 
 .יחזור על עצמו

 
נית0 לטעו0 שמי , כאורהל

שמשל5 יותר מסי5 צרי: 
להיות זכאי ליהנות יותר 

הדבר מתאפשר . מפרותיה5
בקלות רבה יותר כאשר 
המיסוי הוא מקומי 

וההוצאה נשארת ) ארנונה(

                                                      
 , לית משרד חינו:"תפת של מנכראשות משו בצוות ,"זור ואזוריציבורי בישראל על בסיס בההצעה לארגו0 מחדש של החינו: " 22
 .2003ולי י, כנס קיסריה, וויקטור לביא, ונית תירושר
 .5727606' עמ, 2001דצמבר , בעו0 לכלכלהר, "ל רשויות מקומיותשכלכלית 7דינמיקה סוציו", שה יוסטמ0 ואביה ספיבקמ 23

קשר בין מעמד סוציו-כלכלי של רשות
  מקומית וחלקה בהוצאות החינוך

קשר בין מעמד סוציו-כלכלי של רשות
  מקומית וחלקה בהוצאות החינוך

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
כלכלי ,1995 דירוג סוציו-

100 = רשות הכי מבוססת ,1 = רשות הכי פחות מבוססת
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 12יאגרמה ד

 .אביב-אוניברסיטת תל, דוד-דן בן:  מקור
)2003( לביא צוות בראשות משותפת של תירוש, )2001(עיבוד נתוני יוסטמן וספיבק 
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והוא נטול , יוג5 א5 השיקול של הפרט הנו דאגה רק לילד. א: זו תמונה פשטנית מדי. ביישוב
 אזי להיעדר ראייה לאומית – סוגיה חברתית בעייתית מאוד בפני עצמה –5 כלשה5 לזולת יסנטימנט

 .בהקצאת תקציבי החינו: יש השלכות ישירות על כיסו של אותו משל5 מסי5 מקומי הדואג רק לעצמו
 
 ובהינת0 –מית כספי5 שמגיעי5 מהרשות המקוב5 תקציבי בתי הספר יהיו תלויי5 במידה ניכרת א

 תהיה זו מתכונת ברורה להגדלת –ההבדלי5 בהשכלה ובהכנסה של הורי5 בשכונות וביישובי5 שוני5 
להגדלת פערי ההכנסות ולהרחבת ממדי , אקונומית7ממדי האבטלה בשכבות החלשות מבחינה סוציו

יוע הכספי צרי: גידול ניכר ומתמיד בס יהדבר, כפי שהוסבר בפרק השני. העוני בהכנסות ברוטו
, ככל שיגדלו הוצאות הרווחה.  וזאת רק כדי לשמר את הקיי5 ברמת ההכנסות נטו–לאוכלוסיות אלה 

חברה שאינה משקיעה משאבי5 , במילי5 אחרות. כ: יצטרכו לגדול המסי5 המממני5 הוצאות אלו
תשל5 , וכלוסיות של אות0 רשויותהאביחס הפו: לאפשרויות המימו0 של הרשויות המקומיות ושל 

 .בריבית דריבית כאשר הילדי5 האלה יגדלו
 
במיוחד , רצו0 לבזר את מערכת החינו: מהרמה הלאומית לרמה המקומית נעשה מטעמי5 מובני5ה

אבל לא בטוח שהרשויות המקומיות יעילות יותר בתחו5 . לאור המחדלי5 של משרד החינו: עד היו5
שמעה הוועדה על מספר לא מבוטל של , חרתצלחה ברשות זו או אלהמאות גמלבד מספר דו. החינו:

ואפילו , דוגמאות הפוכות לחלוטי0 של חוסר יעילות וניגודי ענייני5 בהקצאת כספי5 ובהעסקת עובדי5
מגיעי5 לרשויות מקומיות ומנוצלי5 , על מקרי5 שבה5 כספי חינו: מהתקציב הלאומי שהנ5 ייעודיי5

במספר מקרי5 רב מדי הרשות המקומית מהווה , ותבמילי5 אחר. ורות כלל לחינו:שלמטרות שאינ0 ק
בדוגמאות רבות מדי השפעת0 של הרשויות . תחנת מעבר יקרה מאוד בדרכו של הכס> אל התלמיד

 שאינ5 תורמי5 לקידו5 – פוליטיי5 או אישיי5 –המקומיות על החינו: המקומי נתונה לשיקולי5 זרי5 
חברתיות של ביזור מהמערכת הלאומית 7יותהשלכות הכלכל שהמכא0. א להפ:אל, חינו: הילדי5

 .ה0 בעייתיות למדי, ידי רבי75כפי שהוצע על, למערכת המקומית
 
זכות5 . אי0 הכוונה למנוע מהורי5 מבוססי5 ומרשויות עשירות להשקיע בילדיה5, הבנה7די למנוע איכ

רשויות לשר יש בהחלט מקו5 לאפ. חברה כולהלוההשקעה תביא ברכה לילדי5 ו, המלאה לעשות זאת
א: תקציבי5 אלה צריכי5 לבוא . להוסי> תקציבי5 לבתי ספר מקומיי5 ,0ואפילו לעודד, מקומיות

כל בית , במילי5 אחרות. י המפתח שפורט לעילפ7ולא במקו5 התקציבי5 הלאומיי5 שיינתנו על, בנוס>
 כדי –חנ: חברתי של התלמידי5 שהוא מ7 לאור הרקע הכלכלי–פיק סספר יקבל מהתקציב הלאומי מ

 .לאפשר לו לעמוד ברמות ההישגי5 הלאומיות שייקבעו
 
 קרונות התקצוב ברמת בית הספרע) 3

 .בלה מלאה של ליבת הלימודי/קקבלת תקציב מותנה ב
7יהיו ג5 תקציבי5 רב. שאותה יגיש לאישור הוועד המנהל, ל מנהל בית ספר יכי0 הצעת תקציב שנתיתכ

 .נו נמנעי5 מלהתייחס אליה5 במסגרת זו א5א: כדי לפשט את הדברי, שנתיי5
. ציג הרשות המקומית בוועד המנהל ידאג שהצעת התקציב תובא לדיו0 ג5 בפני הרשות המקומיתנ

נציגי משרד החינו: בוועדי5 המנהלי5 של בתי הספר בתחו5 הרשות המקומית יעבירו את התקציבי5 
הוא יוסי> את ,  של כל בתי הספריבצלאחר שמשרד החינו: יאשר את הצעות התק. למשרד החינו:

שעמו הוא יקיי5 דיוני5 עד לאישורו של התקציב , התקציב שלו ויעביר את ההצעה למשרד האוצר
 .ולהכללתו בחוק התקציב

 
 קומיתהמשות הר. ח
כמו . מול משרדי החינו: והאוצר בכל הנוגע לקבלת תקציבי5 המגיעי5 לוו נהל בית הספר לא יעמוד לבדמ
 . יפעל לבדו בכל הקשור להוצאת כספי5א להוא , כ0
 
הרשות , )שהיא המתקצבת העיקרית(וק5 מערכת יחסי5 חדשה של איזוני5 ובלמי5 בי0 המדינה ת

שתמשי הקצה בבית הספר  ומ)שהיא המייצגת הרשמית של האינטרסי5 החינוכיי5 המקומיי5(המקומית 
 ). ס>כחב בהרבה בשימוש בנראשר מקבלי5 כעת חופש פעולה (
 
י פ7 על–את תקציב החינו: , בתיאו5 ע5 משרד החינו: ובאישורו, רשות המקומית תקבל ממשרד האוצרה

" צבוע"התקציב יהיה  . של בתי הספר הנמצאי5 באזור הרשות–הקריטריוני5 שפורטו בסעי> הקוד5 
רשות  ה.ספרלי בתי ההדי מני7וי?צא לפי תוכניות העבודה שהוכנו על, )על מטרה מוגדרתבלומר כ (במלואו

להוצאות חינו: נוספות בתחו5 הרשות , פי מערכת תקנות7פי חקיקה או על7על, תקצה חלק מהכנסותיה
 .המקומית
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האחראית לכל נושאי החינו: שבתחו5 ) הלנחטיבה או ִמ, מחלקה(כל רשות מקומית תהיה יחידה ב
הרשות  ידי7למונה לתפקיד עור ידוע שיבהעומד בראש היחידה יהיה איש חינו: ותיק או איש צי. הרשות

היחידה האחראית לחינו: ). רצוי שפרנסתו או קידומו לא יהיו תלויי5 בתפקיד זה(הלאומית לחינו: 
ת4 בידיה את השליטה המלאה על שיי,  תקנה או חקיקהוחי מכורברשות המקומית תקבל מעמד סטטוט

י5 המיועדי5 ברשות לחינו: יוצאו יח שכל התקציבטמבנה זה נועד להב. תקציבי החינו, ברשות המקומית
כל סכו5 מתקציב החינו: שיוצא למטרות אחרות יקוזז ע5 קנס מסעיפי5 אחרי5 של . א: ורק לחינו:

 .המועצה ויוחזר לחינו:
 
  :פקידי הרשות המקומית יהיו בי0 היתרת
 .ניית מוסדות חינו: חדשי5ב )1
 .חזקת מוסדות חינו: קיימי5א )2
 .ועי5 בקהילהו> בתי הספר בחגי5 ובאירתיש )3
 .יצוג בוועד המנהל של כל אחד מבתי הספר בתחו5 הרשות המקומיתי )4
 .על תקציבי מוסדות החינו: ברשות המקומית מול משרד החינו: א ומת0שובלת המה )5
 
> פעולה תעל הרשות המקומית לש. תי הספר שולטי5 על נכסי5 ועל אמצעי ייצור שאינ5 מנוצלי5 היטבב

יש לכ: . צור הכנסות לטובת תקציב בית הספריי5 וליצולמצוא דרכי5 לנע5 הנהלת בית הספר כדי ל
 .משמעות כלכלית וחינוכית כאחת
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 יכו/ס
 
מ5 נפגשה הוועדה שעא: רבי5 מהאישי5 , פקיד מרכזי בחברה מודרניתתש ימערכת חינו: ממלכתית ל

קשה להנחיל היא מת; לית אינה מצליחה לשאת בתפקיד זהאהביעו את חשש5 שמערכת החינו: הישר
תחומי5 בסיסיי5 בק רוהיא מתקשה להעניק לה5 יכולות גבוהות ולו , לצעירי5 נורמות התנהגות ראויות

 . חיוניי5
 

מערכת החינו: . ה0 טומנות בחוב0 איו5 וסכנה לחברה הישראלית; כ: גורליותמנובעות ההתוצאות 
 הישראלי איבד את הבכורה כפי שהמשק, איבדה את הבכורה בהוראת התחומי5 הבסיסיי5 הישראלית

, במקו5 להוביל. וכפי שהחברה הישראלית איבדה את הבכורה בשוויוניות הכנסותיה, בצמיחה הכלכלית
 בשלושה – ומאחורי מספר מדינות שאינ0 מפותחות –מפגרת היו5 המדינה מאחורי העול5 המפותח 

פערי5 בהישגי5 בתו: , )נמוכי5(הישגי5 : יי5 שבה5 אמורה להתמקד מערכת החינו:כזתחומי5 מר
 ).גבוהות(והוצאות חינו: ) גדולי5(המדינה 

 
, טלוויזיהבדבר הכ: . ולכות ופושות בקרבנו ג5 נורמות התנהגות בעייתיותהמתקבל הרוש5 כי 

למסרי5 , ולניותלק, ותטולב, אנו עדי5 לאלימות. בתו: המשפחה ועל הכביש, בפוליטיקה, בפרסומות
ה בשחיתויות ובהתנהגות בעלת גוו0 פלילי בעול5 העסקי5 יילעל, י עבודהשליליי5 כלפי נשי5 ומהגר

 .ועוד ועוד ובמציאות הפוליטית
 
ואינה מצליחה לקד5 באורח מספק את , ערכת החינו: הממלכתית אינה מתמודדת בהצלחה ע5 כל זאתמ

עדות רבות וו, רבי5 ערי5 לכ:. 5 הדרושי5 לחוסנה של החברה הישראלית ולאיכות החיי5 שבהיהצרכ
חלק . קמו במהל: השני5 על מנת להציג ולפתור בעיות שונות הקיימות במערכת החינו: הישראלית

א: רבי5 מהאישי5 שאליה5 פנינו סבורי5 כי , לשינויי מדיניות בתחומי5 שוני5ו מהוועדות א> הביא
ערכת החינו: בישראל מ, ות ולמרות חילופי מדיניותח"למרות הדו, למרות הוועדות השונות, כללו של דברב
 . ה שני5 רבותזה החברה הישראלית מתדרדרות מוע
 
א: נמנעו מסיבות שונות לעסוק בשינויי5 מבניי5 , וועדות השונות שהוקמו טיפלו בבעיות נקודתיותה

מקד את תשומת לא ל:  הנוכחי מבקש לעשות בדיוק זאתח"הדו. ו:נומערכתיי5 הדרושי5 למערכת החי
ערכת ובתפקודה במראייה כוללת בהתבונ0 לאלא , י5 בלבד במערכת החינו:תיבעיה אחת או שבהלב 

היא , כפי שמצאו ועדות מסוימות, בעיית מערכת החינו: אינה נובעת רק מטיב5 של המורי5. כמערכת
והיא אינה נובעת רק , חות אחרי5"ת הלימוד הלוקות בחסר כפי שמתברר מדוואינה נובעת רק מתוכני

הכשל הנו . רדרותתדאת הה= והאי היעדר גמישות בכל חלקי מערכת החינו: הגביר. זנימניהול כושל ובזב
 .כ: לא נית0 להמשי:. מערכתי

 
להוריד את ההוצאות  נית0? יצד צריכה להגיב מדינה הנמצאת במצב שבו ההוצאות אינ0 משקפות הישגי5כ

התוואי5 ארוכי . תאו להעלות את ההישגי5 לרמה שתשק> את ההוצאו לרמה שתשק> את ההישגי5
ולמערכת החינו: היה , שוויו0 המתוארי5 לעיל לא נוצרו בחלל ריק7בעוני ובאי, באבטלה, הטווח בצמיחה
חינו: . בעתיד הנראה לעי0ובהיווצרות5 וכ0 בהתמשכות5 בהווה ) לא בלעדי, א: כמוב0(תפקיד מרכזי 

 :לכ0. נהעמודי התוו: של התשתית האנושית בכל מדימיסודי הנו 7יסודי ועל
  

חברתיות הנובעות מרמת החינו, הניתנת היו/ 5הינת4 ההשלכות הכלכליותב
 שהמדינה – ואובד4 התוצר –ובהינת4 היקפי הסעד והתמיכה , במדינת ישראל

רה צריכה להיות בעד העלאת הישגי מערכת יהבח, תצטר, לשל/ על כ, בעתיד
הרפורמה המוצעת כא4 . ולא להפ,, החינו, לרמה שתשק< את ההוצאות על החינו,

 .והיא מצביעה על הדר, שבה נית4 לעשות זאת, מבנית ומערכתית היא
 
 אמהיכ0 יבו. קופת המעבר ממערכת החינו: הנוכחית למערכת החינו: המוצעת בוודאי לא תהיה זולהת

השאר יצטר: לבוא על חשבו0 סעיפי5 . חלקו נמצא בסכומי5 המתבזבזי5 היו5 במשרד החינו:? הכס>
) ג"כאחוז מהתמ(וללת בישראל גבוה יותר הכהיות והיק> ההוצאה הציבורית . 5 בתקציב המדינהאחרי

ת את חש מהיכ0 לקי, מאשר היק> ההוצאה הציבורית הכוללת בכל אחת מהמדינות המערביות האחרות
חו0 של יטג5 כאשר לא לוקחי5 בחשבו0 את הוצאות הב כלומר, ג5 היק> ההוצאה האזרחית. הכס> הדרוש

בשורה  24).ג 2003, דוד7ב0 (רבה מעבר למקובל במערבהה אוצימשראל י, שראל ושל המדינות האחרותי
כל עניי0 של ה. יש מספיק כס> ציבורי בישראל לצור: מימו0 תקופת המעבר והשינויי5 הדרושי5, התחתונה

 .עדיפויותי סדר
 

                                                      
 ".אל התהו5, יחד" תחת הכותרת 2003ביוני  729ב "בסגלו"בפורס5 , "צעדת הלמינג של מדינת ישראל", דוד07 ב0ד 24
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 משפיעי5 על מידת ההצלחה של כ: ג5 עקרונות כלכליי5, פי שמערכת החינו: משפיעה על כלכלת ישראלכ
 המוצעת כא0 תמבניקווי היסוד של הרפורמה ה. בי0 א5 במוצהר ובי0 א5 לאו, כל השינויי5 המוצעי5

להגדיל את , ביכולת5 להגביר את השאיפה למצוינות בכל חלקי המערכת. מושרשי5 ביסודות הכלכלה
, ורוקרטיה והחדרת עקרונות של מדידהידי צמצו5 הבי7יוע לשכבות החלשות וכ0 לייעל את המערכת עלהס

 .צי5 ושקיפותיתמר, בקרה
 
 שרת ולחזקלבעיקר  ועדהנברה ח7לכלהכ7ינו:חקודקודיו ה5  שמשולשבלכלה כ7צלע חינו:הרי: לזכור שצ

 0 שדרוג החינו: וג5 מכיו?0יו?מכג5  רחשתחיזוק זה י. החברה בישראל: עיקרי של המשולשהאת הקודקוד 
 .ישראליהרי המשק ק, העצמת הכלכלה

 
, לא שיפור ניכר ברמת החינו: הבסיסי וברמת השוויוניות בהישגי5 של התלמידי5 בלימודי5 הבסיסיי5ל

לא , ללא שיפור ניכר בחינו: לערכי5. תתקשה ישראל להתחרות בהצלחה במשק העולמי המתקד5 והפתוח
. ה והשלטו0 בישראלרושיות החבנית0 יהיה לצפות לשינויי5 מהותיי5 בנורמות ההתנהגות המכרסמות בא

, בה למדינת ישראל יהיו מערכות הנשק מהמתקדמות בעול5שנתקרב לנקודה , יפור מהיר בחינו:לא של
 . להפעיל0 בעלי ידע ויכולת אזרחי5 מספיקבלא שיהיו

 
יכולי5 להתרחש רק כתוצאה משינוי מהותי בהדגשי5 במערכת " ארגז הכלי5"שיפורי5 מספיקי5 ב

מהגברה ניכרת בשקיפות הציבורית בכל הקשור , נחלת ליבת חינו: איכותית ומחייבתמה, החינו:
לשות וכ0 מהתייעלותה של החכבות השמתקצוב דיפרנציאלי המופנה לחינו: ילדי , להוצאות ולהישגי5

 .מערכת החינו:
 
היקפי5 רפורמה מבנית מערכתית ב,  של המערכת הפוליטית ומבנה הממשל במדינת ישראליהיפהינת0 אוב

 יכולה להתבצע רק א5 –ח זה "שיבות יישומה כמקשה אחת הודגשה בהקדמה לדושח –המוצעי5 כא0 
על ראש . חינו: והאוצרהרי שעיקר ב, ראש הממשלה בסיוע צמוד של השרי5 הנוגעי5 בדבר וביל אותהי

רסי5 פוליטיי5 ונטולי אינט57 אנהממשלה למנות אנשי מקצוע מובילי5 בתחומי5 הרלוונטיי5 שה
 .כדי לייש5 בפועל את המעבר המורכב אל עיד0 החינו: החדש, אישיי5

 
נו קוראי5 לממשלת ישראל ולאזרחי מדינת ישראל להכיר בצור: להקדיש מאמ= משות> להצלתה של א
הוביל את מערכת החינו: וליש להעז . כת החינו: הממלכתית שאינה עומדת במשימתה הלאומיתרמע

. צמועמ רחשתלא י, נו מבקשי5 להדגישא, עתיד זה. ראלית לעתיד טוב יותרואת החברה היש הישראלית
 .הרפורמה המבנית המוצעת כא0 תאפשר זאת
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 / נפגשה הוועדהשעמ /שימת האנשיר: 'ספח אנ
 )בית של שמות המשפחה7לפי סדר האל>(

 
 של הכנסתל משרד האוצר ויושב ראש ועדת החינו: "לשעבר מנכ.  שר הרווחה–השר זבולו0 אורלב 

 אוניברסיטת תל אביב,  בית הספר לחינו:–אורית איכילוב ' פרופ
 ל הסתדרות המורי5" עוזר למזכ– אלוני נפתלימר 

 תל אביב,  לשעבר מנהל הגימנסיה העברית הרצליה–דרור אלוני ) 'מיל(אלו> משנה 
 במשרד האוצר" נו:חי"לשעבר רפרנטית .  סגנית הממונה על התקציבי5 במשרד האוצר–יעל אנדור0 ' גב

 יסודיי75ר ארגו0 המורי5 העל" יו–מר ר0 ארז 
 "אלו0"ר עמותת " יו–מר שחר בארי 

 התרבות והספורט, משרד החינו:,  סג0 מנהלת האג> להכשרת הוראה–מר יהודה בדיחי 
 עיריית תל אביב יפו, לשעבר מנהלת מנהל החינו: והתרבות. ח" מנהלת מט–הר 7גילה ב0' גב

 ר הועדה לבדיקת הכשרת המורי5"יו . אוניברסיטת חיפה,  הפקולטה לחינו:– ב0 פר= מרי5' פרופ
 לימור לבנת, התרבות והספורט,  יועצת התקשורת של שרת החינו:7איילה בר' גב

 אמנו0 רובינשטיי0' פרופ,  יוע= שר החינו: לשעבר–מר עופר ברנדס 
  ארגו0 ההורי5 הארציר בפועל של הועדה המשפטית של" יו–ד יצחק ברקובי= "עו
 תל אביב, מנסיה העברית הרצליהי מנהל הג–ד אריה ברנע "עו
  דוברת הסתדרות המורי5–שגית דואני ' גב
 האוניברסיטה העברית,  מרצה לכלכלה בבית הספר למדיניות ציבורית–ר מומי דה0 "ד

 "ויצמ0" לשעבר נשיא מכו0 –חיי5 הררי ' פרופ
 התרבות והספורט, משרד החינו:, נו0ל לתכ" סמנכ–ר עמי וולנסקי "ד

 ל הסתדרות המורי5" מזכ–מר יוסי וסרמ0 
 התרבות והספורט, משרד החינו:,  מנהלת האג> להכשרת עובדי הוראה–ר שרה זיו "ד
 יוע= שר החינו: לשעבר זבולו0 המר, "מפעלי5 חינוכיי5" גשר"ר " יו–ר דני טרופר "ד

  והספורטהתרבות,  שרת החינו:–השרה לימור לבנת 
 לשעבר שר החינו:,  חבר כנסת–הרב יצחק לוי 

 "לוינסקי" ראש מכללת –ר מרי5 מבור: "ד
 מומחה לדיני עבודה, אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטי5 ,ר: די0 עו–מוטי מירוני ' פרופ

 "נחשו0"מנהל המכינה הקד5 צבאית הכללית  – זאב נתיב) 'מיל(אלו> משנה 
 הרצליה, "יובל עיל5"מרכז החינוכי  מנהל ה–מר יובל עיל5 

 לית משרד החינו:"לשעבר מנכ, א"לית אלכ" מנכ–שלומית עמיחי ' גב
 .יסודיי75 יועצת משפטית של ארגו0 המורי5 העל–ד סיגל פעיל "עו

 ר ועד ההורי5 הארצי" יו–מר ארז פרנקל 
 אר=ב בבתי ספר ברחבי ה" מורה לגיל הר: עד י–טוניס 7יק'יבגניה קומיסרצ' גב

לשעבר שר , תחומי הרצליה7המרכז הבי0,  רדזינר למשפטי5ת הספר דיק0 בי–אמנו0 רובינשטיי0 ' פרופ
 החינו:

 ר המועצה הפדגוגית בהסתדרות המורי5" יו–נעמי רפתי0 ' גב
  מנהל בית הספר להכשרת מורי5 בהסתדרות המורי5–מר ציו0 שורק 

 )בשבתו0(ירושלי5 , ות חינוכיתלמנהיג" מנדל "ת הספר מנהלת בי–ורדה שיפר ' גב
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 ל משרד החינו:"לשעבר מנכ, "תגלית"ל חברת " מנכ–ר שמשו0 שושני "ד
לשעבר ,  יועצת עצמאית לאג> תכנו0 משרד החינו: בנושא ניהול עצמי של בתי ספר–שלומית שמרו0 ' גב

 "ציפורי"לית מרכז "מנכ
 תל אביב, מנסיה העברית הרצליהיהג,  מורה למתימטיקה–מר דני שפירא 

 ל משרד החינו:"לשעבר מנכ, "וייס7ברנקו"לשעבר מנהל מכו0 , "וייס7ברנקו" מנהל קר0 –ר ד0 שרו0 "ד
 התרבות והספורט, לית משרד החינו:" מנכ–רונית תירוש ' גב
 

 אנשי/ נוספי/ שמסרו לוועדה נתוני/
  סגנית בכירה לממונה על השכר במשרד האוצר–עפרה ברטוב ' גב
 הוועדה לתקצוב ולתכנו0 , ל המועצה להשכלה גבוהה" מנכ–לינסקי ח שוש בר"רו

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  ראש הג> לסטטיסטיקה של החינו:–מר יוסי גידניא0 
 התרבות והספורט, משרד החינו:,  מנהל הג> להכשרת עובדי הוראה–מר נח גרינפלד 

 לה גבוהההמועצה להשכ, ל לתכנו0 ומידע" סמנכ–מר שלמה הרשקובי= 
 התרבות והספורט, משרד החינו:,  הממונה על יישו5 חוק חופש המידע–סופיה מינ= ' גב
  משרד הממונה על השכר במשרד האוצר–מיטל פוירשטיי0 ' גב

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  מרכז ג> עבודה ושכר–מר מרק פלדמ0 
 ית לסטטיסטיקההלשכה המרכז,  ראש הג> לחינו: גבוה ומדע–שפרה קופשטיי0 ' גב

 התרבות והספורט, משרד החינו:, האג> להכשרת עובדי הוראה,  רכז תקציבי5 בכיר–מר עדי קורסיה 
 המועצה להשכלה גבוהה,  מרכזת בכירה לתכנו0 ומידע–חוה קליי0 ' גב
הלשכה המרכזית , אג> חברה ורווחה, הג> לחינו: גבוה ומדע,  מרכזת מקצועית–שושנה קפל0 ' גב

 קהלסטטיסטי
 המועצה להשכלה גבוהה, ל לתקצוב" סמנכ–מירב שביב ' גב

 משרד האוצר,  רכז תחו5 חינו: ותרבות באג> תקציבי5–מר אורי שוסטרמ0 
 התרבות והספורט, לית משרד החינו:" יועצת בכירה למנכ–יפה שוש0 ' גב

 התרבות והספורט, משרד החינו:, ח אד5 והוראהו ראש אג> בכיר לכ–מר ציו0 שבת 
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 חברי הוועדהעל : 'נספח ב
 
 

 הרצל בודינגר )'מיל(אלו< 
, איל70בוגר הפקולטה לכלכלה ומנהל עסקי5 באוניברסיטת בר. רהאווי מפקד חיל 199671992בשני5 

ר מועצת המנהלי5 של חברת ראדא "נשיא ויו. בוגר התוכנית לניהול מתקד5 באוניברסיטת הרווארד
 .מ"תעשיות אלקטרוניקה בע

 
 דו אוחיו4ד עי"עו

 .ל כנס שדרות"יוז5 ומנהל פרויקטי5 חינוכיי5 במסגרות שונות ומנכ, בעל תואר שני במדעי המדינה
 
 דוד5ר ד4 ב4"ד

. דוקטורט בכלכלה מאוניברסיטת שיקגו. אביב7אוניברסיטת תל, חוג למדיניות ציבוריתבמרצה בכיר 
 . כלכלית ולמסחר בינלאומיובמיוחד בנושאי5 הקשורי5 לצמיחה, כלכלה7מתמחה בתחו5 המאקרו

 .חברתי7בשני5 האחרונות מתמקד במגמות ארוכות הטווח של ישראל בתחו5 הכלכלי
 
 ד תמר ברק"עו

 .מ ויישוב סכסוכי5"מו, מגשרת ומלמדת בקורסי גישור, עוסקת בגישור ויישוב סכסוכי5
 

 הלל וורמ4מר 
 בקידו5 י5 מתמקדיומחקר .איל70דוקטורנט לחינו: במסגרת תוכנית מלגאי הנשיא באוניברסיטת בר

כנסי5 ופרסומי5 בינלאומיי5 בנושא  עוסק בריכוז .פוליטית של תלמידי5 ישראלי5ומעורבות הבנה 
 .איל70באוניברסיטת בר" חינו: לשלו5"

 
 דליה פרשקר' גב

ר משות> לשעבר של חברת "מייסדת ויו. 5"בוגרת ממר. טק והתוכנה7אשת עסקי5 בתחו5 ההיי
 .מ" בעהמימד החדיש

 
 ר צבי צמרת"ד

עלי : "כתב את הספרי5, איל70בכביש בר" ועדת צמרת"ר "יו, חי בעבר7חת0 פרס אבי, צבי 7מנהל יד ב0
שימש ". ימי כור ההיתו: קליטת העלייה ההמונית"7ו" גשר צר חינו: בשנות המדינה הראשונות

 .כמנהל בית ספר מקי> בקרית שמונה
 

 שבתי שביטמר 
ס למנהל ציבורי "בעל תואר שני מביה, שירותי בריאות לשעבר" מכבי"ל "מנכ, ל קבוצת מרחב"סמנכ

 .ועמד בראשו, ל ובתפקידי5 שוני5 במוסד"שירת בסיירת מטכ.  הרווארדניברסיטתש קנדי באו"ע
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  ברי הפורו/ לאחריות לאומיתח
 

 הפורו5 ב ראשש  יו– עוזי דיי0 ) 'מיל(לו> א

 הפורו5 ל"מנכ  –  מס מירי
 

 
 ד סיגל פעיל "עו

 דליה פרשקר
 ר צבי צמרת"ד

 יק טוניס'יבגניה קומיסרצ
 שלו5 קיטל

 הרב מרדכי קרלי=
 ר אורי רגב"הרב ד

 צבי רמות
 ארי שביט

 שבתי שביט
 דרור שטרנשוס
 מרסל שיינמ0

 ד0 שיפט0ר "ד
 ורדה שיפר
 במבי שלג

 ר זכי שלו5"ד
 מוטי שקלאר

 זאב תדמור' פרופ
 

 ר עוזר מחק– מאיר ב0 שחר
  עוזרת מחקר– קר0 ברוורמ0
  עוזר מחקר– הראל חורב

 דני הרשקובי=' הרב פרופ
 הלל וורמ0

 דודי זילברשלג
 ישראל זינגרבי=הרב 

 הלי זמורה
 ד ב0 דרור ימיני"עו
 אהובה ינאי) 'מיל(מ "אל
 ר אלכס יעקובסו0"ד

 מאיר יפה
 ה כה0'אהרל

 ר הנרייט כלב "ד
 גיורא מיוחס
 הלל מלוא

 מלי=ר עמר5 "ד ד"עו
 שמואל מרחב

 ונת0 סבג'ג
 זאב סגל' פרופ

 יעקב עמידרור) 'מיל(אלו> 
 בני פיקדו

 שי פלדמ0' פרופ
 יהודה פליקסהרב 

 חוה פנחס כה0

 אית0 אדרס
 ד עידו אוחיו0"עו

 אירנה אולבינסקי
 אדר אזנקוט
 חיי5 איילו0

 ר ישי אלמוג"ד
 ר עוזי ארד"ד

 רוני ארז
 הרצל בודינגר) 'מיל(אלו> 

 בוזגלור מאיר "ד
 מאשה בומ0

 דוד בועז
 דוד7ר ד0 ב0"ד

 נו70הרב יואל ב0
 מוטי בראור
 דוד ברודט

 ד תמר ברק"עו
 רותי בר שליו
 יונת0 בשיא

 ענת גוב
 הרב יהודה גלעד

 טל דנאי
 ר אריאל הלפרי0"ד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ה.ל.ועדת א:   עריכה
 עידית נבו:  עורכת לשונית

 ר0 לוי& ברלזו0 :  הפקה


