
  ומדיניות פדגוגיה, אידיאולוגיה
  החינו בישראל

  1אברה יוגב

  מבוא

 שבמהל העשור האחרו חל שינוי, החינו הוא אחד התחומי הציבוריי
אשר  , המדיניות.שננקטו ביחס אליו, קיצוני בקווי המדיניות המרכזיי

שהתפתחה במחצית הראשונה של , הספר והמוריהעצמת ביתהדגישה את 
, שנות התשעיאור כל ל, במידה זו או אחרת, עי ונמשכהשנות התש
במהל חמש השני הראשונות של .  בראשית שנות האלפייעברה מהפ

העשור הנוכחי הפכה מדיניות החינו בישראל למדיניות השמה דגש על 
במאמר הנוכחי . והישגי לימודיי של התלמידי" סטנדרטי חינוכיי"

 של הבחינת הדינמיקניות המרכזיי הללו תו נעמת את שני קווי המדי
 המרכיבי:  לגבי מדיניות החינו בישראל ומשמעותהתפתחות

ותוצאות  השחקני שהיו מעורבי בפיתוח, המרכזיי של כל מדיניות
  .המדיניות לגבי מערכת החינו
 ששני קווי המדיניות מבטאי אידיאולוגיות ,נקודת המוצא לדיו היא

 מכתיבות התייחסות פדגוגית מסוג ,בתור, אלו. וליטיות כלליותפחברתיות
מה לא בסדר במערכת החינו ומה "בבחינת , מסוי כלפי מערכת החינו

התייחסות פדגוגית זו היא העומדת בבסיס קו המדיניות ". צרי לתק בה
, על עירוב השותפי השוני למדיניות, המרכזי בו נוקטת המערכת

להבי את המדיניות , א כ, לא נית. דיניות שננקטהוהתוצאות של המ
  .פדגוגי שלהעצמה ללא הבנה מוקדמת של הרקע החברתי

                                                 
 אוניברסיטת ,הספר לחינו והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיהבית, אברה יוגב' פרופ  1

  .באביתל
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  הרקע הבינלאומי לשני קווי המדיניות. 1

לה נקרא מעתה בקצרה מדיניות , שני הקווי של מדיניות החינו
צמחו בשנות השמוני ובשנות התשעי , ההעצמה ומדיניות הסטנדרטי

כמקורות  ,)Ravitch, 1995; Fullan, 1993 ( ובאנגליהב"ארהקר בבעי
 כל אחד –הגיעו ג לישראל  כ. ומש התפשטו למדינות אחרות ,בסיסיי

  . כעשור לאחר צמיחתו המקורית,משני קווי המדיניות
המשות לשני קווי המדיניות הללו הוא הניגוד ביניה לבי מדיניות 

מדיניות זו .  השבעי החמישי ועד סו שנות מאז שנותאשר נהגה, החינו
 הייתהומטרתה , ות חברתיתד הנובע מלכי,ציבורינשאה אופי חברתי

זוס החברתי נ הקונצ.אוכלוסייהקידומ החינוכי של קבוצות חלשות ב
ה  והאמונה ביציבות הכלכלית והחברתית ובהמש התפתחותה של החברה

ה דגש על יצירת שוויו שמה ,"ממלכתית"שאפשרו מדיניות חינו 
, ביוג(ה בישראל ,  תו כדי טיפוח הקבוצות החלשות,הזדמנויות בחינו

נולדה בשנות , לדוגמה,  כ.(Passow, 1963) וה במדינות המערב בכלל) 1999
ספר באזורי חלשי  שמה דגש על קידו בתיה ,החמישי המדיניות
("depressed areas") ,יניות הקידו של טעוניאשר תורגמה בישראל למד 

 לכיוו דסגרגציה ב"ארהבשנות השבעי הופנתה מדיניות החינו ב. טיפוח
לפי גזע ומוצא   שאוכלוסיות התלמידי שלה היו מובחנות,ספר של בתי

 ובדומה לכ ננקטה מדיניות האינטגרציה במערכת החינו –חברתי 
  .הישראלית

שמדיניות החינו לא , התפנית שחלה בשנות השמוני התבטאה בכ
,  לשמור על הלכידות החברתיתשנועדו, הופנתה עוד לאפיקי ציבוריי
מיצוי " המכוונת לקידו התלמיד הבודד ול,אלא עברה לפסי של מדיניות

שהמדיניות מאז שנות השמוני מבטאת , נית לומר. שלו" הפוטנציאל
 Hargreavesכפי שמציי . יהפוסט מודרנבמידה רבה את הכניסה לעיד 

, אובד הלכידות החברתית עקב התחזקות של נרטיבי קבוצתיי, )1993(
 של הורי אמונתכל אלה חיזקו את , ודאות הכלכלית והחברתיתוהואי
כדי להבטיח את , של ילדיה" מיצוי הפוטנציאל" שיש להשקיע ב,רבי
 עושה שאינה, עקב כ גברה הביקורת הציבורית על מערכת החינו. עתיד
 חיזקה את אמונת ,Hargreavesכפי שטוע , ומ הצד שכנגד,  במוב זהדייה

 במטרה לעקו את חיצי הביקורת, שלה" פרופסיונליות"של המורי ב
  .הספר הציבורית כלפי בתי

על הביקורת הגוברת , בצורות שונות,  שני קווי המדיניות נועדו לענות
קביי ע שינויי חברתיי כוללי ה ע, במידה רבה. כלפי מערכת החינו
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ותמורות חברתיות וכלכליות  "מדינת הרווחה" כגו שקיעתה של –יותר 
 ומגמות ניאו, אינדיבידואליזציה, הפרטה,  כגו ביזור–בעול המערבי 

ברור שקווי המדיניות האלה התרחקו , במוב זה. ליברליות נוספות בכלכלה
 נהוגה לגבי מערכת החינו בתקופה הייתה ש,מ המדיניות האינטגרטיבית

  . א השוני ביניה רב– שני קווי המדיניות  ביהדמיועד כא ". מודרנית"ה
נולדה בשנות השמוני ר וצוותיה פהסשל בתימדיניות ההעצמה 

 במטרה למצות את הפוטנציאל האישי של ,למערכת החינוית דר כהתוו
שלא , ליברליי דמוקרטיי על רקע משטריהמדיניות נולדה. התלמידי

היא ובלבד ש, חששו מפיתוח האוטונומיה והשונות בתו מערכת החינו
.  התלמידי והוריה–" הלקוחות"רכיה של ותענה על דרישותיה וצ

, "להיבנות מחדש"ספר צריכי שבתי, עמדה ההכרה בכ בבסיס המדיניות
" אני מאמי"ויצירת רכי הקהילות המקומיות שלה ועל יסוד צ, אחד לאחד

 יש להעצי את ,לצור זה. שישרת את הפדגוגיה החינוכית שלו, ספריבית
מדיניות  .הספר המנהיג את בית,כ שייבנה צוות חינוכי, המנהל והמורי

ניהול , הספר של בתי" ההבניה מחדש"תנועת : עפה לכיווני שוניתזו הס
פיתוח , רהספ צוותי בתיספריות של  ויות ביתהשתלמ, ספרעצמי של בתי

  . וכדומה, הספר מדיניות בחירה בי בתי, ספריותתכניות לימודי בית
, "מלמטה"מאפיי ליברלי נוס של מדיניות ההעצמה הוא עצ צמיחתה 

הספר בתימתו מעורבות רבה של אנשי אקדמיה , מ השדה החינוכי
 קהילות ,קומייארגוני חינו מ, הספר עצמבתי, נו באוניברסיטאותילח

והפכה למדיניות  אט היא צמחה כלפי מעלה אט. וארגוני מורי מקומיות
או על רשויות חינו מקומיות  ב"ארההמקובלת על הממשל במדינות רבות ב

 לפחות – זאת מדיניות שהונחתה מלמעלה הייתהא מעול לא . באנגליה
  .מדינות המקור שלהבלא 

מדיניות ההעצמה בעקבות שינויי בראשית שנות התשעי חלה נסיגה מ
עוד בתקופתה של .  ובאנגליה לממשל רפובליקני או שמרניב"ארההממשל ב

ר באנגליה התעוררה ביקורת ממשלתית חריפה על מדיניות 'מרגרט תאצ
של  בטענה שהיא אינה מקדמת ישירות את הישגיה הלימודיי, ההעצמה
, "רטי בחינוסטנדלהמשרד ", OFSTEDונוסד משרד ה, התלמידי

 ולמורי הספרבתילאו סטנדרטי " מחווני" ליצור הייתהשמטרתו 
וכיצד להגיע , מבחינת ההישגי הנדרשי במקצועות הלימוד השוני

ג מספר מושלי מדינות . ראה ודרכי הלימודאליה מבחינת שיטות ההו
קרו י המבוססת על ע, הנהיגו מדיניות חינוב"ארהרפובליקני ב

כאשר , שיאה של המדיניות היה בראשית שנות האלפיי. רטיהסטנד
 "No Child Left Behind"הנשיא בוש הכריז על מדיניות כוללת תחת הכותרת
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(NCLB)  בתיתקצובכי , מדיניות זו קבעה". לא נשאיר א ילד מאחור"או 
לקד את ההישגי ת ההצלחה שלה מידלהספר יהיה קשור ישירות 

 כאשר אלה נמדדי באמצעות מבחני –ידיה הלימודיי של תלמ
  .)2006, יאיר וענבר ( המועברי לתלמידי לעיתי תכופות,סטנדרטיי

 הפדגוגיה בה דוגלת ,ללא ספק?  מה מאפיי את מדיניות הסטנדרטי
שהיא אינה ,  רואה את הבעיה העיקרית במערכת החינו בכמדיניות זו

ה פדגוגית זו סתפי. י של התלמידישמה דגש על שיפור ההישגי הלימודי
 כלכליי ניאומרכיבי ע נובעת מהשקפה חברתית שמרנית רחבה יותר

הרואה את עיקר משימתה של מערכת החינו בשיפור הסיכויי , ליברליי
לכ מוש הדגש על התוצר . בשוק כלכלי גלובלי של דור העתיד להתמודד

.  של המערכת הכלכלית שהוא בבחינת התשומה–של מערכת החינו 
 השמה את , מנהלנית של מערכת החינותפיסהמ, לכ, המדיניות מושפעת

ומאידיאולוגיות המקובלות בקרב  הדגש ברפורמות ארגוניות של המערכת
  .הקהילה העסקית

זו .  אלה מגבירות את הגישה השמרנית למערכת החינותפיסות
על כלל ,  ריכוזיבאופ, "מלמעלה" שהמדיניות מונחתת ,מתבטאת בכ
הדגש , לכ. מתו שאיפה לאחידות של התוצרי הלימודיי, מערכת החינו

 הבודקות את הישגי התלמידי והשיפור ,על בחינות חוזרות ונשנותמוש 
י כשותפי סאינ נתפ, ובמידה מסוימת ג המנהלי, המורי. שחל בה

 להשיג תפוקות  החייבי,אלא כעובדי של המערכת, לעיצוב המדיניות
, שעמדה בתשתית מדיניות ההעצמה, ספרהשונות בי בתי. ות מראשרמוגד

  .סרו של מערכת החינוי אלא דווקא כח–אינה נתפסת כיתרו 
. העשור הנוכחי התרבו הביקורות על מדיניות הסטנדרטי ראשיתמ

מרבית הביקורת עסקה בהשפעה השלילית של הבחינות החוזרות ונשנות על 
ספר על פי מידת  בתישתקצובובעובדה , דרכי הלימוד בהעל הספר ובתי

, הספר לאוכלוסיות חלשות קשות בבתי השיפור בהישגי התלמידי פוגע
ספר אלה להאשי את צוותי המורי וההנהלה בבתי לא ניתהיות ש

לאחרונה . )2006, יאיר וענבר (ביציבות ההישגי הנמוכי בקרב התלמידי
טענה דבורה , לדוגמה, כ. של מדיניות זו רת על הריכוזיותגוברת הביקו

כי הכתבת הסטנדרטי בידי רשויות מרכזיות מונעת , (Meier, 2000)מאייר 
, בכ. ספר את בית, כאזרחי בוגרי, מ המורי את האפשרות לעצב

נמנעת מ התלמידי האפשרות להתפתח כבוגרי בעלי חשיבה , לדעתה
 כאשר מדובר במטרה בסיסית של מערכת החינו –ת עצמאית ואוטונומי
להחזיר את הגלגל , במידה רבה, ביקורת זו מנסה. בחברה דמוקרטית

  .ספריתאחורנית לתקופה של מדיניות ההעצמה הבית
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 המנסי להתמודד ע משבר החינו ,בשני קווי מדיניות, א כ, מדובר
 דיאולוגיה חברתיתכאשר כל אחד מה מושפע מאי, בעיד הפוסט מודרני

ת התהפוכות סהבנה זו תתרו לנו לתפי.  פדגוגית שונהתפיסהת ומיפוליט
  .כמתואר בהמש, במדיניות החינו בישראל

2000, מדיניות ההעצמה. 2 1991  

ספרית החלו עוד בשנות ניצני של מדיניות ההעצמה הביתאמנ 
 רחב של שוא יי, הספרבתיבפרט בנושא האוטונומיה של  ,השמוני
 צ"ע כניסת שרי מר, 1991 החל רק ב,מערכתי  בהיק כלל,יותינהמד

.  ובעקבותיה אמנו רובינשטיי תחילה שולמית אלוני–למשרד החינו 
, כפי שנטע בהמש,  א כי1996המדיניות שגשגה עד להחלפת הממשלה ב

אי ספק ,  ע זאת.2000היא המשיכה בדר זו או אחרת עד לסו שנת 
יצחק רבי ובעת כהונתו של עיקר שגשוגה בא בתקופת שלטונו של המער ש

  .כראש הממשלה
ל משרד החינו "מנכ, הרוח החיה מאחורי המדיניות היה שמשו שושני

הוא מייחס , )1996, שושני(בדברי הפרידה שלו מ המשרד . באותה תקופה
הבניה ה"את המדיניות במפורש להשפעתה של הספרות האמריקנית בנושא 

באמצעות , סיו לענותיהוא ג נות ביטוי לנ. הספרשל בתי" מחדש
שהוא , על חוסר שביעות הרצו ממערכת החינו, המדיניות שהוכתבה

ראשית שנות בשנות השמוני ו בסו: "יהפוסט מודרנשל העיד  ממאפייניו
, נחת בי עובדי ההוראה התשעי הורגשה תחושה מתמשכת של אי

. הספרהורי מ התוצאות המושגות בתחומי פעולת של בתיהתלמידי וה
ושל " קפיאה על השמרי" קיימת במערכת החינו תחושה של הייתה(...) 
  ).7' עמ, ש,שושני" (יכולת לחולל שינויי משמעותייאי

ממשלת ישראל "תכנית הלצור ביצועה של המדיניות הוגשה לממשלה 
מיצוי "ני את הצור בייהענשהעמידה במרכז , "מאמינה בחינו

מחדש  תוייהספר והבנהתלמיד באמצעות שינויו של בית של" הפוטנציאל
התמיכה במדיניות חינו ליברלית , אי ספק. ידי צוות הניהול והמורי על

 על האמונה בשלו, מסוג זה תאמה את רוח התקופה מבחינה פוליטית
פוליטיקה הליברליתה. אפשרי בי ישראל לפלשתיני ולשאר עמי ערב

מבחינת , בידיד, למעשה,  הליברלית הלכודמוקרטית ומדיניות החינו
  ה במישור הפוליטי וה במישור הבית,חדש" חזו"האפשרות של יצירת 

  .ספרי
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   נייייקווי פעולה אופ. א

 ואנגליה מלמטה כלפי ב"ארהמדיניות ההעצמה צמחה במדינות מערביות כ
הספר ברמת השדה ועד לאימו המדיניות ל בתי מהבניה מחדש ש–מעלה 

 –הונחתה מ המטה היא , בישראל, בניגוד לכ. מערכתיי באופני כלל
זו  מלמעלה  הנחתה.הספר והרשויות המקומיות על בתי–משרד החינו 

פטרנליסטית של מערכת ביטוי תרבותי למסורת הריכוזית, כמוב, היא
 ב"ארה כ,מדינות המערבבנו אחרות בניגוד למערכות חי, החינו באר

, ותר דר פעולה זו נבעה מ הצור לייש את המדיניות במהי.ואנגליה
הקמת צוותי ניהול בית, ספריתכגו אוטונומיה בית, כאשר קווי הפעולה

בית" אני מאמי"ויצירת ,  המורכבי ממנהלי ומורי מרכזיי,ספריי
ולא , ספר לפני החלתה של המדיניות פעלו במספר מצומצ של בתי–ספרי 

משרד החינו פעל במודע לעורר את כל בתי. היו נהירי לכלל המערכת
פורצי "ספר  כאשר הוא עור הבחנה ברורה בי בתי, הספר במערכת החינו

 ,ספרהבקטגוריה הראשונה נכללו בתי ".מסורתיי"ו" מחפשי דר", "דר
 ,ספרה נכללו בתיייבשנ; נויפנימי לקראת שיהשכבר עשו את המהפ 

ואילו הקטגוריה השלישית התייחסה , מחדש שחיפשו את דרכ להבניה
, מוב . שעדיי לא עשו כל צעד לקראת תהלי השינוי הפנימי,הספרלבתי

 הספר לצור אימו המדיניות הכלל שקטגוריזציה זו כוונה לעידוד בתי
  .מערכתית

 להל .עולה שהופעלו במהירותפ המדיניות כללה מספר ניכר של קווי
  :את ארבעת קווי הפעולה המרכזיינתאר 

פעולה יסודי של המדיניות היה   קו.ספרית וניהול עצמיאוטונומיה בית )1
 ,ספריבאמצעות צוות ניהול בית, ספרית דוד האוטונומיה והשונות הביתיע

ת מדיניו. הספר ויעדיו הספציפיי וידאג להגשמת רכי ביתושיגדיר את צ
ספר חירה מבוקרת בי בתיב בעיקר עידוד –י פעולה נוספי וזו נכרכה בקו

הספר ופיתוח הניהול העצמי של בתי, שוני של התלמידי והוריה
. הספרבאמצעות העמדת התקציבי ישירות לרשות בתי, ברשויות רבות

 ייחודייספר ונוסדו בתי, הספרבמסגרת זו הורחבה השונות בי בתי
בעלי רקע אידיאולוגי , מדעי ואמנויות,  דמוקרטיי– שוני מסוגי
ספרית ר הדינמיקה הביתמחקר שעסק בחק, ע זאת. וכדומה, ספציפי

 י שוני בבתיאמי גבוהי בי שמונה ממדי שינוגילה מת, )1997, יוגב(
פיתוח תכניות לימוד , שיתו הצוות, ניותיצוב מדיע, הגדרת צרכי(הספר 
ת של הורי ו ועידוד מעורב,הספר  ודרכי הערכה של בתיספריותבית

, הספר נטו להכניס את כל מער השינויי האפשריבתי: דהיינו, )ותלמידי
בראש , רה קשוהייתהספרית  מידת הדינמיקה הבית. ללא הבחנה
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 ,אי זה מ הנמנע: כלומר. של המנהל" תדינמי" ניהול תפיסותב, ובראשונה
תקינות " בבחינת הייתהר ומנהליה לדרישות השינוי הספשהיענות בתי

  .או היענות לציפיות של משרד החינו מה "פוליטית
ורי בתהליכי השינוי הביתמ כדי לערב את ה.ההשתלמות המוסדית )2

השתלמות , בשיתו משרד האוצר, ספריי כפה עליה משרד החינו
היו אמורי שבמסגרתה , ספר מתמשכת בת שלוש שעות שבועיות בבית

בלח ארגוני המורי הפכה . להחליט על דרכי השינוי והאמצעי לביצוע
מחקר ההערכה . הספר הצטרפו אליהא רוב בתי השתלמות זו לוולונטרית

 אפקטיבית הייתהשההשתלמות , מגלה) 1997, יוגב(של השתלמות זו 
וימת ובמידה מס, הספר היסודיי בעיקר בבתי,במיוחד וענתה על הציפיות

נוצלה ההשתלמות , לעומת זאת, בחטיבות העליונות. ג בחטיבות הביניי
 כנראה בגלל ההתמקצעות –המוסדית למטרות שונות ולפעילויות פנאי 

  הכנסת שינויי ביתאפשרשלא , גרותבהרבה בה והסד של בחינות ה
 .ספריי בקנה מידה רחב

הספר  וי לבתי כדי להרחיב את דינמיקת השינ.שובייי ה30פרויקט  )3
פיתח משרד החינו פרויקט מיוחד של , גיאוגרפית בפריפריה החברתית
 30בבמערכת החינו ) בלשו המשרד, "הוליסטית("התערבות כוללנית 

אותה , שוב באמצעות ועדת היגויייבכל הונהג הפרויקט . שובי מצוקהיי
יצוני מחקר הערכה ח.  מ האוניברסיטאות והמכללות לחינו צוותיהנחו

 כי בהיבטי רבי של שינוי בית,מצא) 2000, נבו ופרידמ(של פרויקט זה 
א כי המחקר , הספר במדינההספר בפרויקט לכלל בתיהספר דמו בתי

 .נמנע מהבעת דעה כוללנית על מידת הצלחתו של הפרויקט
המורי בתהלי  חשיבות לשו הבנה ת מ.עידוד המורי והכשרת )4

 למספר המתדלדל של הפוני ערנותומתו , הספרימחדש של בת ההבניה
דאג המשרד בתקופת החלתה של המדיניות לעידוד , להכשרה להוראה

עלה על נס את חשיבות ה בי השאר באמצעות קמפיי מיוחד ש–המורי 
הכשרת המורי במכללות האקדמיות . של המורי בחברה הישראלית

באמצעות הוספתה של שנת  (.B.Ed)לחינו שודרגה לרמת תואר ראשו 
בסו התקופה העניקו כל המכללות לחינו . ' שנת הסטאג–הכשרה רביעית 

ידי המועצה להשכלה  ותכניותיה אושרו על, תואר ראשו לתלמידיה
 .גבוהה

  השותפי למדיניות. ב

מדיניות , מערכת החינובשונות ב שדגלה בגיוו ו,כמדיניות ליברלית
השותפי העיקריי .  המשת גורמי שוני,תוחעוצבה באופ פההעצמה 
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והמנהלי והמורי מ הצד , משרד החינו מצד אחד, כמוב, למדיניות היו
מזכירות הפדגוגית וכלה ב החל –במשרד החינו היו האגפי השוני . השני

. שותפי פעילי בעיצוב המרכיבי השוני של המדיניות –באגפי הגיל 
 שקיבלו עליה את ,"סבילי" יותר בבחינת שותפי המנהלי והמורי היו

שותפי פעילי . ספר המדיניות מבחינת השלכותיה הפנימיות על בתי
ה באוניברסיטאות וה במכללות , נוספי היו אנשי אקדמיה שוני

 הקשורי ,אלה היו שותפי בביצוע פרויקטי שוני. האקדמיות לחינו
 התואמות את המדיניות בתחומי ,ודבעיצוב תכניות לימ, למדיניות

. המדיניות השוני וכ בהערכה חיצונית פעילה של קווי, האזרחות והיהדות
שהזמינה ,  פעילה במוב זההייתהלשכת המדע הראשי במשרד החינו 

כגו ההשתלמות המוסדית , הערכות חיצוניות של קווי המדיניות השוני
קר החינוכי הרלבנטי לשדה עקב כ פרח המח. ייישובה 30ופרויקט 

  .החינו
שרי החינו . הפתיחות אפיינה את פעולת השותפי השוני למדיניות

הפעיל ל "המנכ. ל המשרד בעיצוב המדיניות"יד חופשית למנכ, למעשה, נתנו
. כאשר כל אחד תור את תרומתו העצמאית, את האגפי השוני במשרד

ה מחקרי פנימיי וה , י ההערכה של קווי המדיניות השונירמחק
אפשרו הקשבה והיענות לצרכי ולבעיות שעלו מצד המורי , חיצוניי
  .ונעשה בה שימוש בשיפור המדיניות, והמנהלי

היו , המקומיתספר ברמה מכיוו שמדיניות ההעצמה עסקה בשינוי בתי
 ברמת הרשות –שותפי למדיניות ג חלק מ הקהילות המקומיות 

. ספר ספציפיי של בתיאו ברמת ההורי, ת החינוהמקומית ומחלק
בחירה בי  מוב של מת אפשרותב ,רשויות מסוימות התחברו למדיניות

או עידוד האוטונומיה הבית, )אביב באופ בולט ת תלייעיר(ספר בתי
  .ספרית בדרכי אחרות

 עורר ג אופוזיציה למדיניות ספרבתי שלנושא הבחירה , ע זאת
של  כחלק ישיר ,ידי קובעי המדיניות ה עלסא כי הבחירה נתפ. ההעצמה
 בחלק מ החוגי ,גברו הקולות, ספריתהאוטונומיה הבית עידוד

הפוגע בסיכויי האינטגרציה , ליברלי כנגד הבחירה כרעיו ניאו, האקדמיי
להחזיר את , למעשה, אופוזיציה זו ניסתה. החברתית במערכת החינו

 נהוגה עד לשנות הייתה ש,טגרטיביתנניות האימערכת החינו למדי
ציבור קיבל ה רובאול , לאופוזיציה זו הדי ציבורייהיו אמנ . התשעי

  .וא תמ בה, את מדיניות ההעצמה
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   תוצאות המדיניות. ג

ה במערכת כהצלחה סשמדיניות ההעצמה לא נתפ, ע כל זאת נית לומר
 ,כללבדר, נוטה מסוג זה שמדיניות, מכנבע בעיקר הדבר  .מוחלטת

 תכיי. בעוד שבישראל חל היישו בכיוו ההפו, לצמוח מלמטה כלפי מעלה
 במש שני למדיניות  רגילההייתהאשר , שמערכת החינו ברמת השדה

 . רגילה לחשוב במונחי החדשי של מדיניות ההעצמההייתהלא , ריכוזית
ותהלי קליטת ברמת בתי, ספרי לא הובהרו במלואמטרות השינוי הבית

היוו , יווחילופי הממשל בעקבות,  רציחתו של רבי.הספר היה איטי למדי
  .סממ ראשוני לדעיכתה של מדיניות ההעצמה בחינו

.  שהמדיניות פעלה להנביט את זרעי החשיבה החדשה,אי ספק, ע זאת
2000שג בשני , העובדה היא  פעלו במשרד החינו ארבעה בה, 1996
מקו  כממלא,יוסי שריד ואהוד ברק, יצחק לוי, זבולו המר(שרי שוני 

המשיכה מדיניות ההעצמה לפעול ברמה , )במסגרת תפקידו כראש הממשלה
כל אחד מ השרי . וא אחד מ השרי לא שא לבטל אותה, זו או אחרת

 נת אופי מיוחד –הפיתוח שדאג במיוחד למצוקת ערי,  ובפרט יוסי שריד–
, 2000א הקווי העיקריי שלה נמשכו עד לסו שנת , משלו למדיניות

 כמו הצירו של רשויות מקומיות שונות לתהלי –ובחלק א תוגברו 
  .2001השינוי הכולל במדיניות החל רק בשנת . הספרהניהול העצמי של בתי

2005 ,מדיניות הסטנדרטי. 3 2001  

 נכנסה לימור לבנת, 2001נת בראשית ש ,חזרתו של הליכוד לשלטוע 
דשי בטר עוצב במשרד החינו וחלפו מספר ח .לתפקיד שרת החינו

בתחילה ננקטו מספר צעדי . המעבר למדיניות של סטנדרטי הישגיי
 ,בוטל השימוש בספר הוראת ההיסטוריה:  הנושאי אופי שמרני,קטני

, שיעור מורשת הוטל על חטיבות הביניי ללמד ;"ציוני פוסט"שהוגדר כ
כמו ג בערכי , ישראל  היהודי באריישובהשמוקד בתולדות הציונות ו

 הוחזרו מספר גינוני ,הספרובמטרה להיאבק באלימות בבתי; יהודיי
תו אמירה , )תלבושת אחידה, הכגו קימה בפני המור(התנהגות חיצוניי 

  .הספר צריכי לחזור ולהיות כמו שהיו בעבר הרחוקמפורשת שבתי
על המורי ועל , ובפרט מצד השרה, אט גברה הביקורת מצד המשרד אט

חדרה מדיניות , במרוצת השנה, וכ. הספר רמת ההישגי הלימודיי בבית
א ילד  לא נשאיר"כאשר השרה מצהירה כי ,  החינו למערכתהסטנדרטי

בחיקוי ברור של מדיניות הסטנדרטי שהונהגה , "וא ילדה מאחור
  .ב"ארהב
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בעיקרו . את מדיניות הסטנדרטי נית להגדיר כשמרנית ממספר בחינות
לפיה , פוליטית של הליכודת העול החברתיתסהיא קשורה בתפי, של דבר

כפועל יוצא .  עצמנוואי לנו אלא לסמו על, ע ישראל הוא ע לבדד ישכו
גלובלית כופה עלינו למצות את הפוטנציאל ההתחרות הכלכלית, מכ

 תפיסהה. ברת בהמשוח של ועדת ד"כפי שנטע בדו, האישי של התלמידי
 –שהבעיה המרכזית של מערכת החינו , היא, הפדגוגית הנובעת מכ

  נעוצה–והסיבה העיקרית לחוסר שביעות הרצו של ההורי ממנה 
, ככל שנעלה את רמת ההישגי. בהישגי הלימודיי הנמוכי שלה

 יכולת תגברכ , באמצעות הצבת של סטנדרטי חינוכיי ברורי
  .הרצו ממערכת החינו ג שביעותוהתחרות הכלכלית שלנו 

היא מגדירה , האחת.  שתי השלכות שמרניות נוספות פדגוגית זותפיסהל
ולכ השינויי , תפוקהליי של תשומהאת מערכת החינו במונחי כלכ

,  כלכליות ברורותתפיסותהמוכנסי במערכת החינו נוטי להישע על 
, השנייה.  המקובלי בשפת אנשי העסקי,ומוגדרי במונחי מנהליי

לצור , הספר העיסוק הרב בסטנדרטי מגביר את הצור באחידות של בתי
הספר על מ השונות בי בתיומת, השגת הסטנדרטי המצופי בהישגי

שדווקא ,  מעניי.כ במדיניות ההעצמהשהודגשה כל, והקהילות המקומיות
נוצרה , שדגל בהפרטה ובביזור מבחינה כלכלית, בתקופת שלטונו של הליכוד

  .מדיניות חינו ריכוזית מסוג זה

   וי הפעולה המרכזיי של המדיניותוק. א

הפעולה המרכזיי של המדיניות  שמרניות בלטו בקווי תפיסותכמה 
לארבעה סעיפי להל נחלק אות . במחצית הראשונה של שנות האלפיי

  :כדלהל
להעלות את הסטנדרטי   כדי.ב והאחדת המערכת"בחינות המיצ )1

. צור בבחינות חוזרות ונשנות של הישגי התלמידי, כמוב, ההישגיי יש
 ליציבות וצמיחה ביתמדדי" – ב"לש כ יצר המשרד את מער המיצ

, ממבחני הישגי לתלמידי בעברית, ראשית,  מדדי אלה נבנו".ספרית
 לתלמידי בשכבות  להעביר נאלספרכל ביתאשר , מתמטיקה ואנגלית

 כללו הערכה של התלמידי על המדדי, ככמו. גיל שונות אחת לשנתיי
  .ינויי שחלו בההספר והשוהערכה של המורי לגבי אווירת בית, מוריה

למנהל בית"  פנימימשוב"ב הוצגו בתחילה כ"למרות שמבחני המיצ
. נעשה בה שימוש פוליטי כפול, הספר על מצב הלימודי של התלמידי

ושימשו לצור , תוצאות המבחני הודלפו לעיתונות המקומית, ראשית
משרד , שנית. ילות מקומיות שונותההספר בק השוואה ציבורית של בתי
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החינו הערי מידי שנה את מצבה הלימודי של מערכת החינו על יסוד 
 ,למרות זאת. גיה הממוצעי של התלמידישיהשינויי שחלו בה
, פריטי החוזרי על עצמ מדי מבח" (פריטי עוג"שהבחינות לא כללו 

וכל שינוי בממוצעי ההישגי יכול היה לנבוע , )לצור השוואה לאור זמ
  . קלי במבח עצמומשינויי

 כאשר אלה השקיעו – הספרב לאימת בתי"עד מהרה הפכו מבחני המיצ
במקו בחומר הלימודי , זמ רב מדי שנה בהכנת התלמידי למבחני

ולעיתי א נמנעו בדרכי שונות מלשת תלמידי חלשי , השוט
הספר  בתישתקצובהיה , שלעול לא מומש,  המוסווההאיו. במבחני

במידה זו או , ולעתי א נרמז ששכר המורי, וי בהעלאת ההישגיתל
  .שיפור שיחול בההיהיה תלוי בהישגי התלמידי ו, אחרת

מניעת לשימשו כבסיס להאחדת מערכת החינו והמבחני , מעבר לכ
במחצית הראשונה של שנות האלפיי נדחקו , ואכ. הספרהגיוו בי בתי

והוערמו קשיי על פתיחת , חודיותייספריות לפינה תכניות לימודי בית
  את לגווניסיונות ההוריששיקפו את , חודיייספר חדשי בעלי אופי בתי

  .מערכת החינו
נעשה , במקביל לכ. השימוש הפוליטי במבחני הישגי בינלאומיי )2

במהל התקופה שימוש פוליטי נרחב בהישגי הנמוכי של תלמידי ישראל 
. כדי להוכיח את הצור החיוני בשיפור ההישגי, ינלאומייבמבחני הישג ב

' ישראל השתתפה מאז ומתמיד במבחני ההישגי של תלמידי כיתות ח
. 15שהועברו לבני , PISA למבחני 2002והצטרפה בשנת , )TIMMSמבחני (

יוני הממוצעי של תלמידי המדינות השונות שהשתתפו צבמדרג ה
, תוצאות המבחני. ל במיקו נמו יחסיתעמדו תלמידי ישרא, במבחני

שימשו את משרד החינו , שפורסמו בהרחבה בתקשורת הישראלית
והצור העולה מכ , בהישגיה של תלמידי ישראל" ירידה"להבלטת ה

לעומת , הראו) 2006(ליבנה ופניגר , יוגב. ברפורמה כוללת של מערכת החינו
 האחרו ניתני לניבוי  PISA במבחשהישגי התלמידי הישראליי, זאת

פי נתוני מקרו  על– בדומה להישגיה של שאר המדינות –כמעט מדויק 
 הצעירה אוכלוסייהחברתיי של התוצר הלאומי לנפש וגודלה היחסי של ה

 .ה נובעי מקשיי מתודולוגיי בתהלי איסו הנתוני, בנוס. במדינה
. ישגי הלימודיי בישראלחלשות ההיאי בה משו הוכחה לה, דהיינו

השימוש בהישגי הממוצעי ג מסווה פערי בהישגי לימודיי בי 
 ממצא שלא נדו כלל במשרד –כלכלית  אוכלוסיות שונות מבחינה חברתית

 ,ת הגלובליזציה הכלכלית נעשה שימוש במבחני אלהס לאור תפי.החינו
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" וח משימה לאומיכ"ועדת דוברת כבהקמת בעיקר כדי להצדיק את הצור 
  .לרפורמה בחינו

הקמתה של ועדת . רפורמה מבנית וארגונית כפתרו לבעיית ההישגי )3
להצעת רפורמה כוללנית במערכת החינו " כוח משימה לאומי"דוברת כ
שנקבעה , ועדהובראש ה. פסגתה של מדיניות הסטנדרטי, ללא ספק, הייתה

, י שלמה דוברתהועמד איש העסק, 2003 מספטמבר בהחלטת ממשלה
ת דוע(ח הסופי שלה "ה את הדודעוולאחר למעלה משנת עבודה הגישה הו

 הידרדרות ההישגי הייתהועדה ונקודת המוצא של ה, כצפוי). 2005, דוברת
י ד כ,והצור בשיפור המיידי, הלימודיי במערכת החינו בישראל

יעה כא תקצר היר. שמדינת ישראל תוכל להתחרות בשוק הכלכלי הגלובלי
 תפיסהשה, הנקודה החשובה היא. ועדהוהמלתאר את כל המלצות 

שמרבית ההמלצות ,  שעמדה בבסיס עבודתה הביאה לידי כ,המנהלנית
 עסקו ברפורמה מבנית וארגונית של – שחלק ודאי טובות וחשובות –ח "בדו

, )ה"ראמ(שות ארצית למדידה והערכה ציעה רועדה הוה. מערכת החינו
שישראל תגיע , למשל(לעקוב אחר ביצוע הסטנדרטי ההישגיי שתפקידה 

במבחני ההישג הבינלאומיי  הבולטות ביותר OECD הישגי של מדינותל
מישור ב. ולדווח על רמת ההישגי מבחינה ציבורית, ) שניכעשרתו 

ולצור זה , הציעה מעבר לחמישה ימי לימוד ארוכיועדה וה, הארגוני
תו שיפור , רו ליו הוראה ארו בי שמונה שעות שהמורי יעב,קבעה

כולל בנושא של פיטורי , הוש דגש על האוטונומיה של המנהל. יחסי בשכר
 שיהיה מעבר אחד בלבד בי החינו היסודי לעל,כ הוצעכמ. מורי
 .הביניי תו ביטול עצמאות של חטיבות, יסודי

 שהושפעו במידה רבה –ועדה ושרת החינו מיהרה לקבל את מסקנות ה
א נחרצותה .  המהיר במערכתליישומ ופעלה –מהמלצותיה האישיות 

כמפורט , עדה מצד ארגוני שוניוהתנגדות הרבה להמלצות הובנבלמה 
  .בהמש

 לאור תקופת .של מערכת החינו" עובדי"ההתייחסות למורי כ )4
רי יישומה של מדיניות הסטנדרטי בלטה ההתייחסות השולית למו

אלא  ו כשותפי למדיניותסהמורי לא נתפ. ולתפקיד ביישו המדיניות
שתפקיד לשפר את ההישגי הנמוכי של , כעובדי של מערכת החינו

 תפיסהזוהי ג ה. הישגי שנגרמו בראש ובראשונה בעטיי, התלמידי
ועדה עצמה המליצה על צמצו מספר וה. ח ועדת דוברת"הבולטת בדו

ועל מעבר ההכשרה בה להכשרה , קדמיות להוראההמכללות הא
  .דיסציפלינרית בתוספת הכשרה להוראה
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בולטת לאור התקופה הירידה הדרסטית , לאור ההתייחסות הזו
והאפשרות שמדינת ישראל עשויה , במספר המועמדי להכשרה להוראה

, יוגב( הספרבמורי ברמות השונות של בתילסבול בעתיד ממחסור חמור 
  .לא היה טיפול יסודי בבעיה זו בתקופת המדיניות האמורה,  למעשה.)2006

   השחקני בעיצוב המדיניות. ב

 שותפי עיקריי :"לחלק את השותפי השוני לשניי, למעשה, נית
 שלא שותפו בעיצוב –ושחקני שוליי  שומהייבעיצוב המדיניות וב

חשובי שלה לא א בסופו של דבר השפיעו על כ שמרכיבי , המדיניות
  . יושמו בפועל
היא . ידי שרת החינוראשונה עלהמדיניות הוכתבה בראש וב, ללא ספק

וניסתה לייש את  פעלה להקמת ועדת דוברת,  שהצהירה עליה בפומביזו
כיוזמת ומובילה כמעט בלעדית של פעלה השרה , למעשה. מסקנותיה בפועל

ה במידה סנתפ, ת תירושרוני,  משרד החינולית"מנכאפילו . המדיניות
  . דברה וכמוליכה של מדיניות השרהמרובה כעושת
שג רוב הצמרת הבכירה של משרד החינו ,  מ הראוי לציי,בהקשר זה

חלק ניכר מאנשי . בניגוד לתקופת ההעצמה, לא שותפה בעיצוב המדיניות
 המרכזיות של מדיניות התזותשלא הסכימו ע , צמרת המשרד

שאנשי , השרה ג התעקשה על כ. קו מתפקידיההורח, הסטנדרטי
  .עדת דוברתומשרד החינו לא יהיו חברי בו

, השותפי העיקריי לעיצוב המדיניות היו אנשי מקהילת העסקי
ואנשי ציבור , תפוקהחינו על בסיס יחסי תשומהבכלכלני שהתעניינו 

ב האישי של הדבר בלט במיוחד בהרכ. שנענו לשפה המנהלנית של המדיניות
  .ועדת דוברת

והשפיעו בעקיפי , שני גורמי הורחקו במיוחד מעיצוב המדיניות
 ששיתו –הראשו הוא אנשי האקדמיה . באמצעות הביקורת שלה עליה

א כי כמה אנשי ,  בתקופת ביצוע המדיניותהיה קלוש ביותרהפעולה אית 
נת לא העסיק במהל שנות כהונתה של לב. ברתוועדת דואקדמיה שותפו ב

,  לבסו מדע ראשימונהכאשר . המשרד מדע ראשי במש תקופה ארוכה
לו  בטיעו שהמשרד אינו זקוק , לאחר מספר חודשי,הוא התפטר מתפקידו

, מחקרי הערכה של המדיניות כלל לא הוזמנו מאנשי אקדמיה. למעשה
, והללו נאלצו להסתפק בביקורת חריפה על היבטי שוני של המדיניות

  ).2006, ענבר(ובפרט על המלצותיה של ועדת דוברת 
, ארגוני המורי.  של המורי הביא לתוצאות יותר חמורותשיתופאי

, לא שותפו בעיצוב המדיניות ,שהיו לה הצעות משלה לרפורמה חינוכית
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התנגדות המורי להמלצות . העדובוכחברי  ונציגיה לא הוזמנו להשתת
 הסתדרות המורי וארגו המורי – שני הארגוני . נחרצתהייתהועדה וה

,  שיתפו פעולה ביניה במסע ציבורי כנגד הרפורמה שהוצעה–יסודיי העל
ה היו הגור , בסופו של דבר. ובחוסר שיתו פעולה ע משרד החינו

  .ח ועדת דוברת לא הצליח להגיע לידי יישו"שדו, העיקרי לכ

   תוצאות המדיניות. ג

 שלו חרוינחלה כ  שמדיניות הסטנדרטי בחינו הישראלי,מרנית לו
 לא 2005טרותה של שרת החינו בסו פוע הת,  פעלה היאבתקופה בה

  :מספר גורמי הביאו לתוצאה זו. נותר ממנה דבר
היו , כפי שהוצגו לעיל, תכניתקווי הפעולה העיקריי של ה, ראשית

האשמת , הרות פוליטיותה הסתכמו בהצ. למעשה ריקי מתוכ מעשי
הקביעה . הספר באמצעות מערכת מבחני מסועפתוהפחדת בתי, המורי

קביעה , למעשה, שיש צור בהעלאת הסטנדרטי הלימודיי מחייבת
תו מת מחווני לבתי, מפורשת של סטנדרטי אלה בכל מקצוע הוראה
ספר דבר זה נעשה במ. הספר לגבי חומרי הלימוד ושינוי דרכי ההוראה

נותרה המדיניות מנותקת , וכ. ובהיק שאינו רחב דיומאד מקצועות קט 
  .הספרמ הנעשה בפועל בבתי

 כי בתקופה המדוברת חלו קיצוצי חוזרי ונשני ,יש לזכור, שנית
תו מאבק מתמש ע  ,תכופידבר שגרר פיטורי מורי , בתקציב החינו

. ו ליישו שינויי במערכת תרמא של,ארגוני המורי ואילוצי כספיי
 ולכ ג בניסוח –  מוגבלת ביישו המלצותיההייתה, לדוגמה, ועדת דוברת

, מוב. חריגה מ התקציב הנתו של מערכת החינו לאי–המוקד 
 במערכת תשבתנאי כאלה לא נית כלל לייש רפורמה כוללנית אמיתי

  .החינו
 כדי דחיית שותפי תו,  התנהלותה של המדיניותדרכי,  ולבסו

 הייתה שהמדיניות לא ,תרמו לכ, צובה של המדיניותירלבנטיי מעצ ע
 שלחמו ביישו ,ארגוני המורי, למעשה. מקובלת ולא הגיעה לידי יישו
שלא נית לייש רפורמה במערכת ,  הוכיחו,הרפורמה של ועדת דוברת

רכת החינו רפורמה במע. החינו מעל לראש של המורי וללא שיתופ
  .אפשרית רק בשיתופ המלא של המורי
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  דיו וסיכו. 4

אור של שני קווי המדיניות הציג את מדיניות החינו בישראל כספינה יהת
שני הקווי של . אלה פני המציאות, ואכ. המיטלטלת במי סוערי

הדמיו . דומי ושוני ג יחדהיו , שיושמו בזה אחר זה, מדיניות החינו
ה מתבטא בסטייה מ הדגשי האינטגרטיביי של המדיניות ביני

חיקוי של מגמות , בעצ, בעובדה ששני קווי המדיניות היוו, הקודמת
 ,ולכ הושפעו מ השינויי הבינלאומיי, חינוכיות בעול המערבי

ע . ליברלית במדינות המפותחותהקשורי בגלובליזציה ובמדיניות ניאו
 בהגדרת –שוני ביניה בכל פרמטר אפשרי יות היו שני קווי המדינ, זאת

שיתו בבדרכי הפעולה ו, שננקטו הפעולה בקווי, המרכזית הבעיה הפדגוגית
שני קווי המדיניות לא הצליחו להגיע . גורמי שוני בעיצוב המדיניות

את , ככל הנראה, ספרית הקדימהה הביתמ מדיניות ההעצ–ליישו מלא 
מדיניות הסטנדרטי נתקלה . הספרבתי של נותכומזמנה מבחינת ה

  .שהביאה לכישלונה הברור,  עזה מ השטחבהתנגדות
כי המדיניות שננקטה בתחו החינו אינה , במאמר זה ניסינו להסביר

מדיניות . וירה השלטונית שהצמיחה אותהומ הא, למעשה, מנותקת
טי בעוד שמדיניות הסטנדר, פתוחההעצמה התבססה על ממשל ליברלי

" הבעיה"עוצבה , בהתא לכ.  שאפשר אותה,ממשל שמרנימנבעה 
שאמורות לענות על חוסר , המרכזית של מערכת החינו והדרכי לפתרונה

  .ממערכת החינו, והציבור הרחב,  של ההוריישביעות הרצו הבסיס
צהירה וה, לאחרונה התמנתה יולי תמיר כשרת החינו החדשה

שיהיה לתלמידי מעניי "ב ביותר בעיניה הוא  כי הדבר החשו,עיתונותב
שנתית ב למתכונת ארבע"א מלבד העברת מבחני המיצ". הספר בבית

תכ שהדבר יי. לא עוצבה עד כה מדיניות ברורה חדשה, שנתית במקו דו
ה על יינובע מעיסוקו הרב של משרד החינו בהשלכות של מלחמת לבנו השנ

פת הקסאמי על התלמידי בדרו  ושל מתק,התלמידי בצפו האר
שמדובר בהימנעות מכוונת מעיצוב מדיניות , באותה מידה, תכייא . האר

הטראומה של . שלו היישו של רפורמת דוברתיכתוצאה מכ, החלטית
 חליטעד ששר נוס י, שלו זה עשויה ללוות את משרד החינו זמ רביכ

  .מה כוללניתורלנקוט בצעדי ליישו רפ
כי המדיניות שאמורה להתעצב כיו תגשר בי העצמת ,  מחייביוההיג

א האמנ יש אפשרות למדיניות . הספר לשיפור ההישגי הלימודייבתי
המדיניות נובע מאידיאולוגיה פוליטית כאשר כל אחד מקווי–מעי זו 

י מ כי בני, כדאי להזכיר הענייתלהדגש? הגדרת מצב שונהמחברתית שונה ו
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ממשלה ה ות לראשבחרייהצהיר לאחרונה כי א , ר הליכוד"יו, נתניהו
 מכפי ,בכוונתו להחזיר את מדיניות הסטנדרטי בחינו ביתר עוצמה

 ,שמדיניות החינו כבולה באידיאולוגיה השלטונית, נראה. שבוצעה עד כה
  .המשתנה לעתי תכופות במדינת ישראל

ת ג יחד לא טיפלו מ הראוי לזכור ששני קווי המדיניו, מעבר לכ
, ראשית. שנותרו בעינ, בצורה מבוססת בבעיות יסוד של מערכת החינו

המכתיבי , המערכת עדיי שסועה לזרמי אידיאולוגיי וחברתיי שוני
 תכנית"ליצור ניסיו בשני האחרונות  נעשה אמנ . תכניות לימודי שונות

א ההתנגדות , ת יסודבמקצועוהספר במדינה את כל בתי שתחייב ,"ליבה
 תכניתאינה מאפשרת , בפרט מ הזר החרדי, של מערכות חינו שונות

, ס"כדוגמת זו של ש,  התפשטות של רשתות חינו חרדיות.ליבה כזו
  .מאיימת במידה רבה על קיומה של מערכת החינו כמערכת אחידה

כה  חלשות זאוכלוסייההטיפול בהישגיה החינוכיי של קבוצות , שנית
א כי הנושא עמד ג בתשתית מדיניות .  בלבדת חלקיהתייחסותל

וג ועדת דוברת ניסתה לטפל בו באמצעות ההצעה לתקציב , ההעצמה
 עדיי הפערי החינוכיי בי – דיפרנציאלי של תלמידי משכבות שונות

והולכי ומחמירי ככל ,  שונות בולטי במדינת ישראלאוכלוסייהשכבות 
  . בעשור האחרוכלכלית העוני בעקבות המדיניות החברתיתשגדלי ממדי
 למרות – לא טיפל באופ יסודי א אחד מקווי המדיניות, שלישית
 המורי נותרו .בשדרוג מעמד ושכר של המורי – ת לעשות זאוניסיונותי

, רבי מה נוטשי את מערכת החינו, בתחתית סול השכר הציבורי
מערכת החינו צפויה . די חדשי להוראהמועמוכמעט ואי בנמצא 
כל מדיניות . רחוק ע בעיות של מחסור במורי להתמודד בעתיד הלא

הקיי במרבית , שהיא לא תוכל להתגש א מחסור זה בכוחות הוראה
  .יהפו לעובדה קיימת, מדינות המערב

 א דר ההתמודדות האמיתית של מדיניות ,נותרת השאלה, ולבסו
היא באמצעי של , הי ע חוסר שביעות הרצו ממערכת החינוחינו כלש

הבעיה הבולטת ביותר של מערכות חינו היא המדיניות . שינוי ארגוני ומבני
הספר ברמות השונות ובאיזה המכתיבה מה נלמד בבתי, הקוריקולרית

, כנס לבעיה זויהמדיניות נמנעו מלה שרי החינו שנקטו בשני קווי. אופ
 בדרכי , לכל היותר באמצעות טיפול קוסמטי בבחינות הבגרותוטיפלו בה

א במערכת ). וכדומה, לבחינות' מועד ב, מיקוד למידה, הגרלה(שונות 
לומדי כפי שלמדו בראשית המאה , בפרט בחטיבה העליונהו, החינו כיו

שדרכי ההוראה בה נגזרות , התמחויות דיסיפלינריות צרות: העשרי
לכ השלכות יש . טי של בחינות הבגרותרמבנה הסטנדבמידה רבה מ ה



  

 

147  החינו בישראל ומדיניות, פדגוגיה, אידיאולוגיה

 ביתשל הביניי וא ברמה של חטיבת – קוריקולריות רבות כלפי מטה
לתלמידי יהיה מעניי "ש, ני בכיישא מעונ, אי ספק. הספר היסודי

שתכתיב תכניות לימוד , יש לעצב מדיניות קוריקולרית חדשה ,"הספר ביתב
זוהי אולי הדר המתבקשת כיו . חומיותתייה לרבאולי בעלות נט, חדשות

שאמורה לענות באפקטיביות רבה יותר על , בעיצוב מדיניות חינו חדשה
  .חוסר שביעות הרצו המצטבר ביחס למערכת החינו
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