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  פתח דבר

, יסודי  העלבהסכ שהוביל לסיו שביתת המורי הארוכה בחינו
 לכל 32הממשלה התחייבה לפעול להקטנת מספר התלמידי בכיתה ל

ידי רכז על, לקראת יישו החלטה זו נעשתה במרכז טאוב עבודה. היותר
, לבחינת ההשפעות של המהל על התקציב, מר נחו בלס, צוות החינו

  .והשפעות נלוות אחרות, על צורכי כוח האד בהוראה
רובד אחד בח את עצ נחיצותה של : א שני רבדיבעבודה המוצגת כ

 הא הצור בתחו זה חמור מצרכי אחרי של –לאמור , ההחלטה
או שמא ראוי היה להסב את המשאבי ? פתרולה נדרש  ,המערכת

הנוספי שיידרשו ליישו ההחלטה הזאת ולהפנות לכיווני בעלי 
שנעשו , ות של סימולציותברובד השני מוצגות תוצא? עדיפות גבוהה יותר

, כדי להערי באופ מפורט את המשאבי שיידרשו ליישו ההחלטה
וכ נבחנות המשמעויות הרחבות יותר ; במונחי שקלי ובמונחי כוח אד

  .של הצעד
שהראו את , ברובד הראשו מציג המחבר מסקנות של מחקרי

 ובעיקר מת אפשרות – קטנות היתרונות החינוכיי שבכיתות
שיפור לו, העלאת הישגי לימודייל, לאינדיבידואליזציה של ההוראה

 א כי הוא מסייג את תקיפות בכל מצב –האקלי החינוכי בבית הספר 
שבמחיר הקטנת הכיתה אפשר להשיג , עיקר הטיעו נגד הוא. וגודל כיתה

תוצאות חינוכיות טובות יותר באמצעות תכניות חונכות וכ בהפניית 
  .גברי לחינו בגיל הרמשאבי מו

 סימולציה של הקטנת גודל –עיקר העבודה מוקדש לרובד השני 
. עלותה והצרכי שייווצרו בתחו כוח האד בהוראה, הכיתות

פני כי יישו מלא של ההחלטה על, מהחישובי שנעשו אפשר ללמוד
 מיליארד 9 עשוי להסתכ ב–ב "ועד י'  מכיתה א–מערכת החינו כולה 

  שלא ג באופ שוט מדובר בתוספת, פעמית מרבית הוצאה חד,ח"ש
  . בכל שנהח"ש מיליארד 2

מימוש ההחלטה : ביטוי כמותי אחר הוא תוספת כוח האד שתידרש
מה שמחייב כמוב היערכות ,  אל מורי17בשלמותה מצרי תוספת של 

 בעניי. מתאימה של מערכת הכשרת המורי במכללות ובאוניברסיטאות
החוקר . וזה מעלה המחקר חששות לגבי איכות של המורי שיתווספ

שג היו המערכת נתקלת בקשיי במאמציה לגייס , מצביע על כ
שיישובי , החשש הגדול ביותר הוא. מועמדי מתאימי להוראה

כלכלית יימצאו בתחרות גדולה ע יישובי  חלשי מבחינה סוציו
  . טובי מאדמבוססי בגיוס מורי מעולי או
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אשר יפעל לנטרול , על רקע זה מציע החוקר להשקיע מאמ תכנוני
הסימולציות שנעשו . תוצאות לוואי שליליות מסוג אלה שנזכרו כא

, שיושקעו בהקטנת גודל הכיתה,  המשאבי הנוספיתמלמדות שהתפלגו
ממלכתי (ולפי סוג פיקוח ) ערבי/יהודי(לפי מגזר , תהיה ניטרלית למדי

  ). דתי ואחרממלכתימול 
טיוטה מוקדמת של המחקר הובאה לדיו בצוות החינו של מרכז 

תודתנו למחבר על . והערותיה של חברי הצוות תרמו לעבודה, טאוב
  . עבודתו ולחברי הצוות על הערותיה והארותיה המועילות

  יעקב קופ

  2008מר , ח"תשס' אדר ב, ירושלי

  

 

  

  
  
  



 

  כיתההגודל הקטנת 
  יות תקציביות וחינוכיותמשמעו

  נחו בלס

  עיקרי הדברי 

לכל , 32ל, להקטנת מספר התלמידי בכיתה, השפעות המהלבחנו את 
על תקציב , )שכר מורי ועובדי חינו אחרי( על התקציב השוט ,היותר

השפעות כ ו, על צורכי כוח האד בהוראה, )בעיקר, הבינוי(הפיתוח 
  : העולי מ הבדיקהדבריעיקרי ה להל .נלוות אחרות

 על הקטנת מספר התלמידי בכיתה להסכ ע ארגוני המורי .1
  התפתחותה שללעחשיבות היסטורית השפעה בעלת עשויה להיות 
הדיו שג ה, כאל עובדה מוגמרת  ההסכהתייחסנו אל. מערכת החינו
עדיי  הכדאיות של המהלעל הכדאיות או אי מחקריההתיאורטי
 .1בעיצומו

צורכי כוח האד וצורכי , היק העלויות, בשלושת המישורי הבאי .2
 : במערכת החינורחבות היקהשפעות להחלטה  צפויות להיות ,הבינוי

 כשני מיליארד מה,  מיליארד שקל9.3ל 5.7תנוע בי  ביצועהעלות  
 לבינוי ולהכשרת ,פעמיותהוצאות שוטפות והשאר הוצאות חד

 . 2מורי
למימוש , או שווה ער לה ,משרות מלאותת של הנדרש תוספתה 

שלא יחול בהנחה  (17,000 כ–ומספר המורי , 14,000 כ – ההסכ
הגדלת הביקוש  .) בבחירה בי פנאי לעבודהיההעדפותשינוי ב

למורי בהיק כזה עלולה להיות מלווה בירידה ברמה הכללית של 
ספר מבתי, יותרטובי  ובנדידה של מורי, המורי במערכת

לבתי, או כאלה המשרתי אוכלוסיות תלמידי חלשות/בפריפריה ו
 . משרתי אוכלוסיות תלמידי מבוססותה, ספר במרכז

  .7,500כ  לכדיהמגיעחדרי הכיתה של  התוספת הנדרשת 

                                                           
  ). 1999, בלס: ראה(בעבר במרכז טאוב ג סוגיית גודל הכיתה נבחנה  1
. שנחתמו ע המורי, הסכמי העבודה החדשיב מתחשבי אינ הסכומי  2

יבוצעו במלוא ה א א , הסכמי אלה מעלי את עלות השכר למשרה מלאה
ההערכה .  יהיה להקטי את עלות ההכשרה בהפחתה של מספר המורי הנדרשנית
  .ששיעור המשרות המלאות לכיתה לא ישתנה, היא
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 עשויהפעולה נמרצת והחלטית להקטנת מספר הכיתות הקטנות  .3
המורי  מספר נתקטה בהמספר הכיתות והקטנת עצ מה  ,לתרו

בשל יתרונות לגודל בעלות הפעלת בתיוה , למימוש ההחלטה שיידרש
  .3) לעבודה'בראה נספח ( להקטנת העלות הכוללת של המהל ,ספר

מוצע , כדי להתמודד ע הקושי בגיוס מורי לנוכח הגידול בביקוש .4
 ;שינוי מבנה המשרה של מוריב, ראשית: כיווניזמנית בכמה  לפעול בו

; אימו מלא של שיטת התקצוב הדיפרנציאלי לתלמידידי  על, יתשנ
ספר  המלמדי בבתי,הפעלת שיטות תגמול חדשניות למוריב, ושלישית

 לתמר את כל אלה יפעלו – בה צפיפות התלמידי בכיתות גבוהה
 . להגדיל את היק משרתמורי ה
י העוסקות במיפו(מהל מסיבי של חידוש תכניות האב לחינו  .5

בכל המקומות בה תידרש תוספת בינוי , )ימוסדות חינו ביישוב
ול לצמצ  יכ,התפתחויות דמוגרפיות וחינוכיותבהתחשב ב, משמעותית

 הר –שני כיווני בולטי במהל זה . רכי הבינויוניכרת את צבמידה 
    ' גראה נספח (ותוספות בנייה במגזר הערבי, ארגו במגזר היהודי

 .)לעבודה
העדפה מת שיבטא , באופ מדורגהכולל המהל ע להפעיל את מוצ .6
 ובה השפעת, ויופנה לרמות הכיתה, אוכלוסיות תלמידי חלשותל

שבשני הראשונות עיקר , תגרו לכ, ההפעלה המדורגת. מרבית
 למגזר היהודי –למגזר הערבי ובשני האחרונות יופנה ההשקעה 

 לכלול ג בשלבי וצעמ ,יחד ע זאת .ולאוכלוסיות המבוססות
המוקדמי כיתות ממגזרי אחרי על מנת לא לאבד את התמיכה 

 . הציבורית במהל
, תוספת הכיתות הכוללת תתפרס באופ שווה בי המגזרי השוני .7

 .ע יתרו קל למגזר הערבי ולחינו הממלכתי היהודי

                                                           
ככל . קרו התק לתלמידימותנה במידת היישו של עג היק ההשפעה של המהל   3

כי התקצוב ייקבע על , כ השפעתו תהיה קטנה יותר, קרו זהישהתקצוב יקפיד על ע
  .ספר התלמידי ולא על פי מספר הכיתותפי מ



   משמעויות תקציביות וחינוכיות–הקטנת גודל הכיתה   

 

9

   הקטנת גודל הכיתהשל משמעויות . 1

   נימוקי בעד ונגד . א

: רמותגודל הכיתה לשתי את הטיעוני בעד ונגד הקטנת  לחלק אפשר
להשפעה על ההישגי , בעיקר, הטיעוני ברמת המיקרו מתייחסי

 –והטיעוני ברמת המקרו , הלימודיי והחינוכיי של התלמידי
  המיועדי למערכת החינו ולכוח האד,להשפעה על התקציבי

התלמידי בכיתה תנאי אלה הרואי בהקטנת מספר . המועסק בה
את טיעוניה ברמת  ,לרוב, ממקדי, הכרחי לשיפור מערכת החינו
, שלצעד זה יכולה להיות השפעה חיובית, המיקרו ואילו אלה הסבורי

 הטיעוניכלל את  ממקדי בדר, "את המחיר"א היא אינה מצדיקה 
   .ברמת המקרו

יבות חשב , שלמרות ההכרה המשותפת לכאורה,חשוב להדגיש
ה התומכי הרי , משתני חינוכיי ואפקטיביי אחרי  בתחו החינו

 מספר התלמידי בכיתה וה המתנגדי לכ דני בעיקר בהקטנת
 בהישגי ימתבטאה כפי ש, בהשפעת המהל על ההישגי הלימודיי

הדיו בהשפעת המהל על איכות חיי התלמידי . במבחני כתובי
על , השחיקה של המוריעל ל רמת שביעות הרצו וע, והמורי בכיתות

התמדה בלימודי ועל שאר המטרות החשובות האחרות של מערכת 
השפעת גודל הכיתה על ב העוסק בצילו של הדיו ונתו  פחותנפו, החינו

  .ההישגי הלימודיי
, או ההשל התומכי בהפחתת מספר התלמידי בכיתהטיעו המרכזי 

 ההישגי הלימודייאת ההוראה ואת שפר ל, ראהככל הנ, שלא נית
 המתקדמות המדינות של תבמערכת החינו בישראל ולהביאה לרמ
ללא הקטנה דרמטית של , והמצליחות במבחני הבינלאומיי למיניה

  . מספר התלמידי בכיתה
, כיתה להישגי הלימודיי הואהההסבר המרכזי לקשר בי גודל 

פוחתת יכולתו של המורה להקדיש תשומת , שככל שהכיתה גדולה יותר
לנקוט בדרכי הוראה מתאימות לכל  –ובעקבותיה , לתלמידי לב פרטנית

המתעוררות , כי בעיות המשמעת, מעבר לכ מקובלת הטענה. תלמיד
, גדולותהגדולות יותר בכיתות , בכיתה וגוזלות משאבי הוראה יקרי

כגו (להתרכז לאור זמ  המתקשות, אוכלוסיותוחריפות במיוחד בקרב 
כלכלי  חברתי מרקע תלמידיבקרב ובחינו היסודי   הצעירותכיתותב

ההטרוגניות של הכיתות מציבה קשיי  ש,הטענה משולבת בתובנה .)חלש
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 ;Bonesronning, 2003; Lazear, 1999)רבי יותר בפני המורי
Buckingham, 2003; Cepri, 2005)(

4.  

 טיעונילמידי בכיתה מעלי שני התומכי בהקטנת מספר הת
שהקטנת ,  קובעהאחד": פוליטית כלכלית-מקרו"בעלי נימה , נוספי

אשר , מספר התלמידי בכיתה היא הרפורמה היחידה במערכת החינו
הטיעו . תמיכת הציבור בהגדלת תקציב החינולגייס את להביא עשויה 

ג , ופו של דברבס, הקטנת מספר התלמידי בכיתה תביאש, השני קובע
כגו היק הפניה של תלמידי , להקטנת ההוצאה בסעיפי אחרי

ולבסו מועלה . והקצאה של משאבי להעדפה מתקנת לחינו מיוחד
תוצאות  יהעקבותתביא ב, שהעלאת ההישגי הלימודיי, הנימוק

וכפועל יוצא מכ , חיוביות רבות במהל חייה הבוגרי של התלמידי
 כושר בהעלאת, בהפחתת אבטלה(פ משמעותי לחברה  באותתרו –

, בהפחתת האלימות והפשע,  רמת הבריאותבהעלאת ,ההשתכרות
  ).וכדומה

, חיזוק לטענותיה קיבלוהטועני להקטנת מספר התלמידי בכיתה 
 .במדינת טנסי ב" שנער בארה, רחב ממדי,תוצאות ניסוי מבוקרב

ואיטיביות בדבר היתרונות של תחושות האינטל ש, לטענתהוכיחהניסוי 
לפחות לגבי חלק , בסיס במציאות יש, הקטנת מספר התלמידי בכיתה
במסגרת ניסוי זה הושוו הישגי של . מהתלמידי בחלק מהכיתות

17תלמידי בכיתות בנות   תלמידי להישגי של תלמידי בכיתות 13
25בנות  הגני שהישגי תלמידי , נמצאו. 'ג  תלמידי בכיתות ג22

שההשפעה על הישגי , שלמדו בכיתות קטנות היו טובי יותר', וכיתות א
א ', הייתה קטנה יותר מאשר בג ובכיתה א' וג' תלמידי כיתות ב

 כמו כ .במהל השני, להמש הדרההישגי החיוביי נשמרו ג 
שהשפעת הקטנת הכיתות הייתה רבה יותר לגבי אוכלוסייה בעלת , נמצא

  .5כלכליי חלשי יותרחברתיימאפייני 
המתנגדי למהלכי גורפי של הקטנת מספר התלמידי , מנגד

עדויות על ההשפעות החיוביות של לבכיתה אמנ אינ מתכחשי 
א מדגישי , הקטנת מספר התלמידי בכיתה על ההישגי הלימודיי

 משמעותיות בעיקר בכיתות הנמוכות היות ואת ,מצומצמותהיות את 

                                                           
ספר שדווקא בבתי, שבח את התיאוריה של לזיר בנורבגיה מצא, בונסרונינג  4

הוא קושר זאת . לגודל הכיתה יש השפעה חיובית, בה ההפרעות קטנות, "טובי"
הדורש תשומה של מאמ מצד , שההוראה היא תהלי אינטראקטיבי, לעובדה
עני בצורה חזקה להשפעה ובמיוחד תלמידות נ, "טובי" ושתלמידי, התלמידי

מספר התלמידי בכיתה ועל כ התוצאות ש חיוביות יותר של הפחתת 
)Bonesronning, 2003.(  

, בחינו היסודי הרגיל תלמידי 30ממוצעת בת כיתה  של ,לאור המציאות בישראל  5
  . מוגבלתהגורסי כי הרלבנטיות של ניסוי זה לישראל, יש לא מעט
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. כלכלי חלש ובעיקר בקרב תלמידי מרקע חברתי, הספר היסודישל בית
 שהקטנת מספר ,בכ, במידה רבה, ההשפעות מותנות, יתירה מזאת

שיביאו , בשינויי בדרכי ההוראה בכיתה תהיה מלווההתלמידי בכיתה 
  . 6(Ciotti, 1998) לידי ביטוי את ההתחשבות בשונות בי התלמידי

התלמידי בכיתה מספר דות למהל של הקטנת אול עיקר ההתנג
הקטנת למדיניות גורפת , החוקרי המתנגדילדעת . ברמת המקרוא וה

 העומדי, מספר התלמידי בכיתה מבטאת שימוש בלתי יעיל במשאבי
השפעות מערכתיות שליליות ועלולה לשאת , לרשות מערכת החינו

, לגישת. ישיפגעו במאמ לשיפור ההישגי הלימודי ,ביותר
קישור בי מגמות ארוכות על ו,  בעיקר על ניתוח עלות תועלתתהמתבסס

לעומת שינויי , של ירידת ממוצע מספר התלמידי בכיתה מחד טווח
יחס עלות תועלת של הקטנת מספר , בהישגי הלימודיי מאיד

ובמספר , התלמידי בכיתה נמו יותר מזה של השקעה בחינו בגיל הר
, כמו כ .(Levin, 1988; Patrinos, 2007)  נוספי כגו חונכותפרויקטי

ולמעבר של  הגדלת הביקוש למורי תביא להורדה הכרחית ברמת
 ,ספר  לבתי,אוכלוסיות חלשותשתלמידיה מ ,ספר מורי רבי מבתי

חיזוק עובדתי לטענות אלה אפשר לקבל . חזקותה אוכלוסיות תלמידיש
שהפעילה תכנית מקיפה  ,ב"פורניה בארהמדינת קליב ממה שהתרחש

כניסה גוברת  להביאה בעקבותיהש, הקטנת מספר התלמידי בכיתהל
נדידה של לו, קשיי בינוי חריפיל, של מורי בלתי מוסמכי למערכת

עלייה ללא וזאת , ספר מבוססי חלשי לבתיספר בתימורי טובי מ
  . משמעותית בהישגי הלימודיי

השפעת שעסקו ב, לאחר מאמ רחב היק של חוקרי, בסופו של דבר
אפשר לסכ , הקטנת מספר התלמידי בכיתה על ההישגי הלימודיי

  :את המוסכ בכמה סעיפי עיקריי
בי מספר התלמידי בכיתה להישגי  יש קשר שלילי ככל הנראה .1

והיא ממוקדת בעיקר בקבוצות , גדולהאיננה צמתו וא ע, הלימודיי
 . וסייה מסוימותגיל ואוכל

התנאי לקבלת תוצאות חינוכיות ש, מצביעי על כ רבי מחקרי .2
 שמספר התלמידי בכיתה ,הוא הכיתהגודל הקטנת ממשמעותיות 

 )Hattie, 1999 :15עד האומרי א ויש ( 20 מנמוהמוקטנת יהיה 
, מדובר בכיתותכאשר ,  לעומת זאת.מובטחאיננו וג אז ההישג 

לעומת . לגודל השפעה משמעותיתאי  , תלמידי40ל 25בי  שגודל

                                                           
 במסגרתו ירד היחס , שנה ניסוי12מיסורי ערכו במש  בעיר קנזס במדינת  6

 לא חל שיפור, למרות זאת. ושכר המורי הועלה משמעותית, 1:13ל תלמיד/מורה
 .והניסוי נזנח, הישגי התלמידיב
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שלהקטנת , המצביעי על כ ,מחקרי אחרייש , מחקרי אלה
מספר התלמידי בכיתה יש השפעה ג כאשר מדובר בכיתות גדולות 

משמש דוגמא ה, שנער בישראל, מחקר של אנגריסט ולביא .יותר
על היתרו של ט באופ בולמצביע , למחקרי אחרי במדינות שונות

  .) ,Angrist, Lavy 1999(כיתות במציאות הישראלית ההקטנת 
 לשיפור הקטנת כיתות אפקטיבית יותר, מבחינת יחסי עלות תועלת .3

א היא פחות , הארכת יו הלימודי מההישגי הלימודיי
 ;Levin, 1988 (ומהשקעה בתכניות בגיל הר, אפקטיבית מחונכות

Patrinos, 2007(.  
  . יותר בכיתות הצעירות בחינו היסודימשפיעה הכיתות הקטנת .4
  .טעוני טיפוח תלמידילספר הקטנת הכיתות יעילה במיוחד בבתי .5
 רבההשפעת גודל הכיתה על ההישגי הלימודיי מותנית במידה  .6

, תכניות הלימודי הנהוגות,  כגו שיטות ההוראה,בגורמי אחרי
גודל , דהיינו (ות של הכיתותוההטרוגני, איכות סגל המורי וההוראה

על היכולת להגיע להישגי לימודיי גבוהי משפיעי והטרוגניות 
כיתה גדולה יותר הככל ש – באותו כיוו של כלל התלמידי

 .7)קשה יותר להגיע להישגי לימודיי גבוהי  כ, יותרתוהטרוגני
 א המעבר לכיתות קטנות יותר איננו מלווה באימו שיטות הוראה

והמורי , שהכיתות קטנות יותר לכ  מיטביהמותאמות באופ
הסיכוי הרי , באות שיטות הוראה למרות השינוי ללמדממשיכי 

 .לשיפור ההישגי נמו ביותר
ע דגש מיוחד על , הספרחברתית בה פועל ביתלמסגרת הערכית .7

רמת המוטיבציה והמשמעת של התלמידי ותמיכת ההורי במורי 
בי גודל הכיתות  על מידת הקשררבה  השפעה יש, 8רהספובבית

לפיכ יהיה זה מטעה ומזיק להביא דוגמאות  .להישגי לימודיי
 שאפשר להשיג הישגי בכדי להוכיח, ממדינות דרו מזרח אסיה
  .גבוהי ג בכיתות גדולות

                                                           
א אי בכ כדי להצדיק , וגניות קשה יותר לנהל את הכיתהשבכיתות הטרידוע   7

שהוכחה כפוגעת בסיכוייה הלימודיי והחינוכיי של , של הקבצהמדיניות 
מידת החליפיות הרצויה בי ניהול כיתה אפקטיבי  .תלמידי מאוכלוסיות חלשות

תלויה במערכת הערכית , לפגיעה אפשרית בסיכויי מוביליות של חלק מהתלמידי
  .של המערי

רב מאד לגבי היכולת של לסוגיית המוטיבציה של התלמידי וההורי יש משקל   8
שאחד , צרי לזכור, יחד ע זאת. מערכת החינו להגיע להישגי לימודיי גבוהי

הקריטריוני המרכזיי להערכת כושרה המקצועי של המורה הוא יכולתה לטעת 
ולעודד אותה ולהעצי אותה כאשר , מוטיבציה כזאת בי תלמידה כאשר היא חסרה

  .היא נמוכה
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  השלכות למימוש ההחלטה בישראל. ב

 שהתקבלה הכרעההא , הוויכוח בי החוקרי בנושא זה טר הסתיי
, כאמור .מערכת החינול רבת משמעותעשויה להיות  בממשלת ישראל

להציג תכנית להורדה הדרגתית , בהסכ ע המורי, הממשלה התחייבה
 א –להכרעה זאת . 32 של המספר המקסימלי של התלמידי בכיתה ל

 יהיו ללא ספק השפעות חיוביות ומשמעותיות על –היא תבוצע כלשונה 
. ואולי ג על ההישגי הלימודיי, יכות חייה של התלמידי והמוריא

 למערכת השיוקצ השפעות גדולות על היק המשאבייהיו לה כמו כ 
קשיי יהיו  ש,ניסיו העבר מלמד. על תוצאותיהאולי א ו, החינו

לזנוח אותה רבי וכ ג פיתויי , מימוש החלטה זאתגדולי בדר ל
, יחד ע זאת. רלבנטיתהפיכתה לבלתי מסמס אותה עד כדי לחלוטי או ל

בלי ,  היורזה נכו לעבור על החלטה בעלת חשיבות כזאת לסדלא יהיה 
  . להעניק לה את תשומת הלב המחקרית והציבורית הראויה

מטרתו של מסמ זה היא להצביע על הסיכויי והקשיי שבמימוש 
על , 9בכיתה למידי של מספר התמקסימליהמהל להורדת הר ה

על צורכי , על עלות ההוראה, השפעותיו המערכתיות על הביקוש למורי
ככל שהתוצאות , במסגרת המסמ נצביע. ועל ההוצאות הנלוות, הבינוי

בסוגי , ג על ההשפעות הדיפרנציאליות בשלבי הגיל השוני, יצדיקו זאת
 איננו .כלכלילפי מצב החברתי ,הספרבמגזרי ובבתי, הפיקוח

לדו בהשפעות המהל על שינויי צפויי בהישגי כלל מתכווני 
  .לימודיי וחינוכיי

עלולה להיות הגדלת הביקוש למורי והשפעותיה על איכות ההוראה 
המכשול הקשה והרציני ביותר בפני השגת המטרות של המהל להקטנת 

ללא , ה תלמידי לכית32ר עליו של קביעת . מספר התלמידי בכיתה
, שהמורי מלמדיות שינויי מקבילי במספר השעות הפרונטאלי

יחייבו תוספת של בי , והקצאת השעות לכיתה, ההיקפי המשרה של
 הטווח נובע משכבות הכיתה אשר ייכללו במהל(מורי  17,000 ל9,000

 אחוז למספר המורי 14  ל7.5מדובר בתוספת של בי ). ]ראה להל[
  .במערכת
  לו חשיבה ומאמ רבלהקדישראוי ,  להתמודד ע נושא זהבכדי

המכללות להכשרת המורי , משרד החינו, בשיתו בי שלושת הגורמי
לגייס ג היו נתקלת מערכת החינו בקשיי . וארגוני המורי

 ,סגל ההוראהבשורות ההרחבת ,  ולכמועמדי מתאימי להוראה

                                                           
להורדת ממוצע ,  בי הורדת הר העליו של מספר התלמידי בכיתהצרי להבחי  9

במציאות , הורדת הר העליו בתלמיד אחד משמעותה. התלמידי בכיתה
  . תלמיד0.5 הורדת ממוצע התלמידי בכיתה בער ב, הישראלית
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 להתפשר על איכות המורי אל את מערכת החינות, בממדי כאלה
 כאשר נעשה ניסיו ,כאמור,  תופעה כזאת נצפתה.במערכתהנקלטי 

 ,Bohrnstedt, Stecher, 1999; OECD, 2004; Jepsen(דומה בקליפורניה 
Rivkin, 2002 .(  

הקושי בגיוס מורי חדשי בולט במיוחד על רקע המגמה המתמשכת 
במיוחד , קע מיעוט הפוניועל ר, של עלייה בגיל הממוצע של המורי

בעיקר מסלול (במספר מסלולי מרכזיי במוסדות להכשרת מורי 
). ההכשרה של מורות כלליות ובמקצועות היהדות במוסדות הממלכתיי

להגדיל את חלק של המורי הקיימי בהיענות לצרכי , כמוב, עדי
כתוצאה מהסכמי , המעבר למבנה המשרה חדש. החדשי של המערכת

זאת . עשוי להקל על כ במידה רבה, השכר והעבודה ע ארגוני המורי
, שהגדלת מספר השעות הפרונטאליות של מורה במשרה מלאה, משו

עשויה להפחית את ההיזקקות של המערכת למורי חדשי במספרי 
  .10משמעותיי
הצפוי להתעורר , מחסורבעניי גיוס המורי נוגעת לנוספת סוגיה 

הגדלת הביקוש הכולל למורי עלולה לגרו למחסור . שיבאזורי החל
המשרתי תלמידי , הספרולפעול לרעת בתי, כללי או נקודתי במורי

 שיתקשו להתמודד מול בתי, ספר באזורי מרוחקיחלשי או בתי
במיוחד מפני שההחלטה על , סוגיה זו דורשת חשיבה. הספר החזקי

, ככל הנראה, תפעל, מידי בכיתההורדת הר המקסימלי של מספר התל
, כלל בדר, ובה,  בה הכיתות המאוכלסות ביותר,ספרלטובת בתי

הדבר בולט במיוחד כאשר . 11מרוכזי תלמידי יוצאי שכבות מבוססות
  .מתבונני בהתפלגות הכיתות לפי גודל ומדד טיפוח ולפי מגזר

, טיתסט תוצאות הבדיקה שערכנו מתייחסות לנקודת זמ עכשווית
כל דיו , ע זאת. המניחה העדר שינויי במשתני אחרי במערכת

למעט , המניח מראש שהתנאי לא ישתנו, בתכנית ארוכת טווח
ידוע , כמו כ. כולל מרכיבי טעות משמעותיי, המדיניות הספציפית
כתוצאה , החינוכית והחברתית משתנה כל העת, שהמציאות הפוליטית

ייתכ שיהיה , ולפיכ; חרי בחברה הישראליתאפיי ואמשינויי דמוגר
 מעבר לשינויי הגלובליי .מקו לעדכ את התכנית א במהל יישומה

הרי שעצ הפעלת התכנית תגרו א היא , )שיתרחשו או לא(החיצוניי 
                                                           

הרי שלפי ,  שעות24א מורה בחינו היסודי במשרה מלאה מלמד היו כ, לדוגמא  10
הביקוש למורי ,  שעות פרונטאליות26חדש המחייב את המורי ללמד ההסכ ה

כמו ). כל שעה נוספת מקטינה את הביקוש בכארבעה אחוז( אחוזי 8יפחת בכמעט 
ייאותו להגדיל את מספר , 15:30הספר עד  שמורות שיישארו בבית, ייתכ מאד, כ

  .יי המוקדמותשעות ההוראה שלה יותר ממורות המסיימות לעבוד בשעות הצהר
אלא שמספר , ספר מבוססי איננו מתכווני לכ שייפתחו יותר כיתות חדשות בבתי  11

  . הספר המבוססיהתלמידי שייהנו מצעד כזה יהיה הרבה יותר גדול בבתי
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אול בכל . שקשה לחזות את כיוונ והיקפ, לשינויי מערכתיי
שהיקפ יחייב , ו בסדרי גודלשהשינויי לא יהי, סביר להניח, מקרה

  .שינוי כללי של המסקנות בדבר הצרכי בתוספת מורי ובינוי

  :השפעת השינוי בתחומי הבאי לציפייהקיימת , לסיכו
וכתוצאה תחול , הביקוש למורי יגדל ע הגדלת מספר הכיתות 

 .עלייה בעלויות השכר הכוללות
י במקומות הגדלת הביקוש למורי עלולה ליצור מחסור במור 

, וכתוצאה מכ, )בעיקר, דתיבחינו הממלכתי והממלכתי(מסוימי 
ספר בקרב אוכלוסיות לעבור מבתי, יתגבר הלח של מורי טובי

 .ספר לאוכלוסיות מבוססות או במרכזלבתי, חלשות או בפריפריה
שמספר או היק , צפויה הגדלה של מספר העובדי שאינ מורי 

, שרתי( הכיתות ומהגדלת עלויות השכר משרת נגזר ממספר
 ).וכדומה, מנהלי וסגני מנהלי, מזכירות

צפויה הגדלה של מספר הסטודנטי במוסדות להכשרת מורי כנגזר  
 .מהגדלת הביקוש למורי והעלויות הנלוות

 .צפויה הגדלת צורכי הבינוי 
 ). במאמר נידולא(עשויה להיות הקטנה בצורכי החינו המיוחד  
 ). במאמר נידולא(יה להיות הקטנה בצורכי ההעדפה המתקנת עשו 
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    תלמידי בכיתה32 הורדת הר ל –  עלויותחישוב .2

 תנוע 32לבכיתות של המהל להקטנת מספר התלמידי הכוללת העלות 
הוצאה מתוכ מיליארד  2.1 : מיליארד שקל9.3  ל5.7בטווח שבי 

 אלה מתייחסי לתוספת שלסכומי . פעמית שוטפת והשאר הוצאה חד
בחטיבה  1,650 כועוד , בחינו היסודי ובחטיבות הבינייכיתות  5,800כ

להל נציג  .12)1ראה לוח  (ב"י 'כיתות א ב7,500כ –הכל  ובס,העליונה
 בתחומי הבינוי ,פעמיות את העלויות השוטפות ואת העלויות החד

וו את הבסיס שהי, נתוני מערכת החינו (ובתחו הכשרת המורי
  .) לעבודה1מוצגי להל בנספח , לחישובי

   לפי רמות חינו,  השוטפותהעלויות. א

היא  ו מיליארד שקל4.4  ל2.7תהיה בי העלות הכוללת . חינו יסודי) 1
פעמיות בס   מיליו והוצאות חד904תתחלק בי הוצאות שוטפות בס 

תקטי את ' ג'אהגבלת המהל לכיתות .  מיליארד שקל3.5עד  1.8
   . מיליארד שקל2.3 ל1.4לכדי בי  ההוצאה

  :להל פירוט מרכיבי החישוב
 739( מורי 1,478 –בחינו היסודי ' ו'תוספת המורי לכיתות א 

 היק משרה ממוצע 0.75חלקי ,  משרות לכיתה1.5כיתות כפול 
 אל 140( מיליו שקל 155 –עלות השכר של תוספת זאת ). ביסודי

 ). כפול מספר שווה ער משרות מלאותשקל 
 כיתות כפול 392( מורי 784 –בלבד ' ג'תוספת המורי לכיתות א 

עלות ש, ) היק משרה ממוצע ביסודי0.75חלקי ,  משרות לכיתה1.5
 אל שקל כפול מספר שווה ער משרות 140( מיליו שקל 82 שכר

 ).  מלאות
 אחוזי עבור 10 ל כנדרשת תוספת ש, מעבר לעלויות שכר המורי 

של הפעלת העלויות ס , לפיכ .אדמיניסטרציה ותפעול, ניהול פדגוגי
 מיליו שכר מורי ועוד 155( מיליו שקל 171בחינו היסודי המהל 

 מיליו 91 – בלבד' ג'בכיתות או; ) אחוזי אדמיניסטרציה ותפעול10
 .שקל בקרוב

                                                           
המחייבת תוספת מלאה של מורי , "מחמירה"האחת , אנו מציגי שתי חלופות  12

בה התוספת הצטמצמה , "מצומצמת"והשנייה ; 32כתוצאה מהורדת הר ל, וכיתות
שיפעלו להתייעלות ולהקטנת , בעקבות נקיטת צעדי מדיניות שוני, לכדי מחצית

הסכומי אינ מתחשבי באפשרות להקטי את . הביקוש לכיתות ולמורי
ומהקטנה  )'בראה נספח (ההוצאה כתוצאה מהפחתת מספר הכיתות הקטנות 

בהקטנת הנשירה , בצורכי החינו המיוחד, נתאפשרית בצורכי ההעדפה המתק
  .וכדומה, מהוראה
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לפי , 32ל מלי בכיתהמספר התלמידי המקסי הקטנתעלויות . 1לוח 
  13"מצומצמת"ו" מחמירה:"לפי שתי הנחות, קבוצות כיתה

  קבוצות נפרדות  הכלס  
  'ג'א  'ט'א ב"י'א  

  'ט'ז
יסודי 

  'ו'א
: מזה
  'ג'א

 ב"י'י  'ט'ז

              ס התוספת
  1,665  1,906  2,055  3,915  3,961  5,821  7,486  כיתות

  3,663  4,193  3,083  5,873  7,276  10,066 13,729  משרות

  4,309  4,933  4,110  7,830  9,043  12,763 17,073  מורי

      )ח"מיליארדי ש( פעמיותשוטפות וחד: כל העלויותס

  2.3  2.6  2.3  4.4  4.9  7.0  9.3  "מחמירה".1

  1.4  1.6  1.4  2.7  3.0  4.3  5.7 "מצומצמת".2

            )ח" שמיליוני (הוצאות שוטפות

  564  646  475  904  1,120  1,550  2,114  הכלס

  513  587  432  822  1,019  1,409  1,922  שכר מורי

  51  59  43  82  102  141  192  לוותנ

      )ח" שמיליוני (פעמיותהוצאות חד
הכל ס. 1
  "חמירהמ"

  
7,158  

  
5,463  

  
3,789  

  
3,524  

  
1,850  

  
1,940  

  
1,694  

 הכלס. 2
  "מצומצמת"

  
3,579  

  
2,732  

  
1,895  

  
1,762  

  
925  

  
970  

  
847  

ינוי ב .1
  "חמירהמ"

  
3,743  

  
2,911  

  
1,981  

  
1,958  

  
1,028  

  
953  

  
833  

בינוי . 2
  416  477  514  979  990  1,455  1,872  "מצומצמת"
כשרת ה. 1

  3,415 חמירהממורי 
  

2,553  
  

1,809  
  

1,566  
  

822  
  

987  
  

862  
 ההכשר. 2
  "מצומצמת"

  
1,707  

  
1,276  

  
904  

  
783  

  
411  

  
493  

  
431  

  

   

                                                           
יש א , מערכתיי הלוח מציג נתוני כלל. 12'  ראה הערה מס–לגבי שתי ההנחות   13

ורמת חופש , שיטת התקצוב, שמבנה הלימודי, לגבי החטיבה העליונה, לזכור
בלת הר שמג, הפעולה של ההנהלה בקביעת מספר התלמידי בכיתה מביאה לכ

ההסכ לגבי החינו ). א קיימת בשל הסכמי העבודה ע המורי(פחותה בהרבה 
 בכיתות של טעוני 38בכיתות רגילות ו  תלמידי40היסודי מדבר על מקסימו 

 40 מדובר על –יסודי לגבי החינו העל). סיכו אשר ככל הנראה נשכח מזמ(טיפוח 
  .נשכח מזמ, ככל הנראה, ג סיכו זה. ב"י' בכיתות י38ו', י'תלמידי בכיתות ז
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בחטיבות הביניי של הקטנת הר העלות הכוללת . ות בינייחטיב) 2
 646 ותתחלק בי הוצאות שוטפות בס מיליארד שקל 2.6 ל1.6 תהיה בי

סכו  . מיליארד שקל1.9 ל1.0פעמיות בס של בי מיליו והוצאות חד
 כיתות כפול 385( מורי לחטיבות הביניי 996תוספת של זה מבוסס על 

עלות השכר הנוספת ).  היק משרה ממוצע0.85חלקי , יתה משרות לכ2.2
 אל שקל 140 שווה ער משרות מלאות כפול 847( מיליו שקל 130תהיה 

  ). אחוזי הוצאות נלוות10+למשרה 

בחטיבה העליונה של הקטנת הר העלות הכוללת . חטיבה עליונה) 3
פות בס בי הוצאות שוטותתחלק , מיליארד שקל 2.3  ל1.4 תהיה בי

 מיליארד 1.7 מיליו ל847פעמיות  בס שבי  מיליו והוצאות חד564
 355( מורי לחטיבה העליונה 919תוספת של  הסכו מבוסס על .ח"ש

עלות ).  היק משרה ממוצע0.85חלקי ,  משרות לכיתה2.2כיתות כפול 
 שווה ער משרות מלאות כפול 847( מיליו שקל 120השכר הנוספת תהיה 

  ). אחוזי הוצאות נלוות10+, אל שקל למשרה140

  העלויות  חישוב – הבינויתוספת . ב

 2כמעט תעמוד על בניית חדרי לימוד עבור כל הכיתות שיתווספו 
מיליו  830 וכ,  מיליו בחטיבות הביניי950  כ, בחינו היסודימיליארד

 הוספת חישוב זה מניח – מיליארד 3.8  כהכל ובס; בחטיבה העליונה 
יסודי  והכללת כל החינו היסודי והעל, חדר לימוד לכל כיתה נוספת

יב מהמהל  ' וי'ו'והוצאת כיתות ד התארגנות יעילהאול . במהל
 מיליו שקל 990עד לכדי , עשויה להקטי את תוספת הבנייה הנדרשת

   .בלבד

,  שונותבמדינותשחלק נוסה , קיימות מספר דרכי לצמצו הצרכי
 :הפעילו מהל דומהר אש

מספר בה קט ע השני , הספרניצול חדרי פנויי בבתי )1
משינויי בהרכב הגיל של האוכלוסייה , למשל, כתוצאה, התלמידי
 . 14באזור

                                                           
 מוסדות חינו פעילי קיי עוד שטחי 4,000שמתו כ, מבדיקה מקדימה נראה  14

המשמשי לרוב , פעילי יש עוד מאות מוסדות לא(לפחות באל מתוכ מובני 
הספר שרוב העודפי אינ דווקא בבתי, הקושי נובע מכ). לצרכי אחרי

יש עדיי לא , יחד ע זאת. יחסית, הספר שבה כיתות קטנות  כי א בבתי,הצפופי
בה מתקיימת במקביל מציאות של כיתות גדולות ועוד חדרי , מעט מוסדות חינו

ספר בה היו שלוש כיתות מקבילות בשכבת גיל והיו רק בבתי, למשל(לימוד 
  ). שתיי
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 מעבר. חדרי לימוד בספר בה אי עודבבתי" חדרי מקצוע"שימוש ב )2
ד מאפשר חיסכו של ע, באופ קבוע או זמני, "שיטת חדרי מקצוע"ל

 . 15 אחוז בחדרי לימוד20
, שיהיו מלווי במערכת הסעות, ספרשינויי באזורי רישו של בתי )3

יכולי לסייע בפיתרו בעיות מקומיות של מחסור ועודפי בחדרי 
 .לימוד

עד לבינוי ,  באורח זמני,הספר מסוימישימוש במקלטי עליי בבתי )4
 .חדרי הכיתות הנדרשי

וממנה ,  היסודי לחטיבת הבינייהגמשת המעברי בי החינו )5
כאשר קיימי עודפי בינוי בשלב חינו מסוי , לחטיבה העליונה

 . ומחסור בכיתות בשלב חינו סמו
 , נדירהזו אמנאפשרות . ספר לאור כל השנהמעבר להפעלת בתי )6

  .16ב"מבוטלת בחלק ממדינות ארה נוסתה בהצלחה לאא 

 בעקבות הקטנת מספר רשה שתידייתוספת הבנכי , ראוי להדגיש
 השוטפי בתחו  המערכתמצורכי רק חלק היא התלמידי בכיתה

, מהגירה פנימית, כתוצאה מגידול האוכלוסייה, צורכי הבינוי. הבינוי
נאמדי , מהתיישנות המבני הקיימי ומהחלפת מבני בלתי תקיני

י  מיליארד שקל לשנ4.5הממשלה הקצתה לצור זה כ.  כיתות8,000בכ
2011 , המשמעות היא ).18.3.2007ראה החלטת הממשלה מיו  (2007

שיהיה צור לשלב את הפתרונות לצרכי הנובעי מההחלטה על הקטנת 
הר המקסימלי של מספר התלמידי בכיתה ע הפתרונות לשאר צורכי 

   ).'גראה נספח  – להרחבה בעניי הבינוי( המערכת בבינוי כיתות נוספות

  עלויותחישוב  – מוריההכשרת . ג

מורי  8,000כ(מורי   אל17שנתית של הכשרת כ העלות הכוללת הרב
תגיע ) בחטיבה העליונה 4,000כועוד , בחטיבת הביניי 5,000 כ,ביסודי
עלות הכשרת מורה החישוב מבוסס על . שקל מיליארד 3.4 לכדי כ
וכשרו בהנחה שמחצית מאלה שה( שקל 200,000  כשל למערכת מצטר

   ).להוראהבפועל פוני אכ 
כי חלק , כ הרבה מורי נוספי שלא יהיה צור בכל,ג א נניח
מדובר על  עדיי , בלבדואפשר להסתפק בהכשרת מחצית, מצוי במערכת

עלות שוטפת תתווס , בשלב מאוחר יותר.  שקל מיליארד1.7כ שלעלות 

                                                           
ראוי לשלב את החשיבה על נושא זה ). 1988, בלס(נושא זה נידו בהרחבה בעבר   15

הספר ששהיית בבית, כחלק מהפיתרו לסוגיית חדרי עבודה מתאימי למורי
  . הצהריאמורה להתאר עד לשעות אחר

  ).1982, בלס(והצעה ברוח זו הועלתה בעבר על ידי כותב מסמ זה    16
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 ,מורי 850ל 680בי  בסדר גודל של "פרחי ההוראה"של הגדלת מספר 
. ) אחוזי5 ל4בהנחת תחלופה של בי (לצורכי החלפת מורי פורשי 

היא תבוא לידי ביטוי בשלב מאוחר שהיות , נתעל מעלות זאתבשלב זה 
בעקבות , של מוריכניסה להוראה בשינויי בדפוסי הפרישה ו .בלבד

י א יקטינו את הצור בהכשרת מורי חדש, הסכמי השכר החדשי
  . ולהיפ, ה יקטינו את שיעורי הפרישה מהמערכת

  ודיפרנציאלי יישו מדורג. 3

, וגיוס כוח אד חדש למערכת צורכי הבינוי,  הכספיתההיק ההשקע
נית .  על פני זמהפריסבהקטנת הכיתות המהל של לבצע את  ימחייב

 . האפשרות המוצעת להל היא אחת מהכאשר, להציע כמה אפשרויות
,  הרבמחקריהידע ב ומתקנתההעדפה  ההצעתנו מתחשבת בשיקולי של

, ביצועיתהישימות כ מ הו, מבחירה זותועלת הצפויה התומ ב
  .  כפי שיפורט בהמש,פוליטיתהתקציבית וה

  והעדפה מתקנתעל פני זמ פריסה . א

תינת  כאשר ,לפרוס את המהל על פני שמונה שני יאהההצעה 
 היכולי להפיק, יות חלשות ולשלבי חינו בעייתייההעדפה לאוכלוס

 'ג 'כיתות א ( כפי שעלה מ המחקרי הרביתמקסימלי תועלת מהמהל
בשליש החלש שכבות הכיתה האלה מוצע להשלי את המהל ב). 'ט'וז

  'ג 'ובכל שאר כיתות א, שלוש שניבמהל   התלמידימתו אוכלוסיית
לאוכלוסיית  ב"י'וכיתות י, 'ו'כיתות ד לגבי. במהל שש שני' ט'וז

 תלמידי בכיתה 32יעברו לר עליו של כיתות אלה  – תלמידי חלשה
ב יסתיי המהל תו "י 'וי 'ו 'ובשאר כיתות ד, במהל ארבע שני

  . שמונה שני
  קצב הביצוע יל ויגבר במהל שלוש השני,הדירוג המוצעלפי 

 בשנה 1,350נה הראשונה עד קרוב ל כיתות בש1,000מכ, הראשונות
במהל התקופה לבתי תינת עדיפות משמעותית, כמו כ. השלישית

יש . המשרתי אוכלוסיות חלשות ולשכבות הגיל הבעייתיות, הספר
 יהיו 2,100כ, שיתווספו בתקופה זאת,  כיתות3,500 כי מתו כ, לציי

 ממוצע התלמידי ג אחרי התוספת הגדולה, ע זאת. יהודיבמגזר הלא
  . בכיתה במגזר זה יהיה עדיי גבוה במידה ניכרת מאשר במגזר היהודי
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    17 שני8 –  ומדד טיפוח לפי דרגת כיתה, פריסת תוספת הכיתות.2לוח 

  הכלס  ב"י'י  'ט'ז  'ו'ד  'ג'א  

  אחר  חלש  אחר חלש  אחר חלש  אחר חלש  אחר חלש  שנה

  491  439  128  97  117  118  114  106  132  118  ראשונה

  495  699  116  132  134  206  115  113  130  248  שנייה

  549  799  123  123  156  261  132  145  138  270  שלישית

  558  336  131  134  138    133  202  156    רביעית

  959    131    317    147    364   חמישית

 1,178    164    400    163    451    שישית

  372    164        208        שביעית

  401    167        234        שמינית

 5,003 2,273 1,124  486 1,262  585 1,246  566 1,371  636 הכלס

  
יעמוד קצב תוספת הכיתות על כאל כיתות , שלאחר מכ, בשלוש השני

בתקופה זאת .  כיתות מדי שנה400כלשנה ובשנתיי האחרונות יתווספו 
העדיפות , רבסיכומו של דב. יהודיכמעט ולא יתווספו כיתות במגזר הלא

מאשר בתוצאותיו יותר לקבוצות החלשות תתבטא בתזמו המהל 
 אחוז מהתוספת יופנה 55כאשר בשלוש השני הראשונות , הכלליות

הספר כל התוספת תופנה לבתי, ואילו בשני שלאחר מכ, לשליש החלש
  .היותר מבוססי

הא , ראשית :פריסת הביצוע באופ המוצע מעוררת כמה שאלות
כפי . היישו יהיה הדרגתי או מלא,  שייכנסו למהלהספר בתיב

   כיתות 636 בתקופה של שלוש שני יהיה צור לבנות ,שהראינו לעיל
, ובכ. ספרבתי 300 נניח שכיתות אלה מצויות ב.  חלשיספר בתי ב'ג 'א
 בה ימומש המהל כאשר,  לתכניתספרבתי 100כל שנה ייכנסו  הא

נה יופחת מספר התלמידי באופ הדרגתי בכל או שבכל ש, בשלמותו
התשובות יש לתת את ש ,נראה לנו.  המצויי בקטגוריה זאתהספרבתי

, יהיו מקומות . בהתא לתנאי הספציפיי בכל מקו,באופ נקודתי
 32סימלי ירד לק הוספת כיתה אחת תגרו לכ שהר המבה

 שאילוצי ,ספרבתיויהיו ,  ואז המהל התבצע בשלמותו,תלמידי
 . מספר שניהמהל אצל על פניל וצילפ יביאו שוני

                                                           
שלא , כללת כיתותההנובע מאי,  כיתות200של כ, 1קיי הפרש מסוי לעומת לוח   17

  .היה לגביה מדד טיפוח
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הא לא ראוי להשלי קוד את המהל , השאלה השנייה היא
למרות שהתשובה החיובית נראית , ובכ? במקומות הנזקקי ביותר

 בחשבו מביאיהרי שא , חברתית וחינוכית כאחתמבחינה  ,הגיונית
שכבות הביניי ובשכבות קרב  בהיישואת האפקט הציבורי של דחיית 

שישנה חשיבות ,  לנונראה. תשובה מחדשאת ה ראוי לשקול ,המבוססות
כבר , ולכ יש להחילה ,רחבה ברפורמהציבורית תמיכה רבה לגיוס 

בה ,  הצפופיהספרבתימ, יחסית, קטג א , מראשיתה ג על חלק
 .וססותמבשכבות ה ילדי האשכבות ביניי ולומדי ילדי 

 נובעת ,המתעוררת לנוכח הצור לפרוס את היישו, שאלה שלישית
" להתמסמס ", שנילאור הנמשכות ,רפורמותמהחשש מפני הנטייה של 

הרפורמה בשני מוגבר של קצב להבטיח הא לא כדאי , ובכ. ע הזמ
יחד ע זאת . ההצעה לעיל עונה במידה רבה על תביעה זאת? הראשונות

 1,200רכת יהיה קשה מאד לעמוד בקצב מהיר יותר מ שלמע,נראה
 ,מעל ומעבר לצרכי השוטפי של המערכת(כיתות חדשות בשנה 

מיו  ממשלההראה החלטת  – 2,011 כיתות עד 8,000 המוערכי כיו ב
18.3.2007( . 

  השפעה על מגזרי המערכת השוני . ב

 הר שהפעלת המהל של הקטנת, באופ כללי ודי מפתיע מתברר
תשנה רק במקצת את , התלמידי בכיתה במלואו מספר לש מקסימליה

, דהיינו. חלוקת המשאבי בי המגזרי ובי סוגי הפיקוח השוני ידפוס
תוספת הכיתות תתחלק בי המגזרי ובי סוגי הפיקוח השוני בדומה 

 אחוזי לכא או 5 ל2ע תנודות של בי , להתפלגות הכיתות העכשווית
מעט תוספת הו, יהודי למגזר הלא גדולה  קצת יותרתוספתה – לכא
במגזר היהודי התוספת תהיה גדולה , כמו כ. לחינו החרדי יותר קטנה

 בשל וזאת, הספר חלשיספר מבוססי ופחותה לבתי יחסית לבתי
 גדולי ע צפיפות תלמידי גבוהה ספרבתיהריכוז הגבוה יותר של 

ללוח הזמני ולסדר , יחד ע זאת.  החינובכיתות בחלק זה של מערכת
,  משמעות חברתית ופוליטית רבת חשיבותעשויה להיותהכניסה למהל 
  .שיש להתחשב בה

, כמעט שאי מקו להתייחסות נפרדת לפי מגזרי, לאור האמור לעיל
 בכל הקשור להבדלי בתוספות ,ולפי עשירוני טיפוח, לפי סוגי פיקוח

לאור , יחד ע זאת. י בסופו של התהליהנדרשות בכיתות ובמור
במורי וה בצורכי ) או העוד(ה בגודל המחסור , המציאות השונה

) שלא ייעשה במסגרת עבודה זאת(יש מקו לדיו נפרד ומפורט , הבינוי
הוודאות בקשר אי כדי להביא לצמצו טווחי, בכל אחד ממגזרי אלה
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 הנובעות מהצור להכשיר ,פעמיות בכל הקשור להוצאות החד, לעלות
   . מורי ולהוסי מבני

, מוצג להל,  וההבדל בהשפעה בי יישוביהמעבר לרמה המקומית
  .כהמחשה ראשונית, בסעי הבא

ביישובי  ת התכניתהפעל :המקומית רמהה .4
   נבחרי

 להיות צפויות  של המהל להקטנת מספר התלמידי בכיתהההשפעות
  :בשונות מאד מיישוב ליישו

ביישובי .  אחוז60 יישובי שיעור הכיתות הגדולות עולה על 28ב  .א
שחלק בלתי תקניי וככל , אלה קיי ג ריבוי של מבני ניידי

לא יהיה מנוס מבניית מספר רב של כיתות נוספות ביישובי , הנראה
 . יהודי מתוכ לא20אשר , אלה

. לות די דומהבחלק גדול מהיישובי שיעור הכיתות הקטנות והגדו  .ב
שישנו פוטנציאל משמעותי להקטי את מספר הכיתות שצרי , כלומר
ארגו והיערכות מחודשת של כלל המצאי הפיזי ידי רהעל, לבנות
המשמעות של עדכו , היות שרוב היישובי בקטגוריה יהודי. ביישוב

שבסיכו הכולל , ארגו של המצאי הפיזי היא ורה, תכניות האב לבינוי
יהודי בכיתות החדשות שייבנו מעבר  המגזר הלאשל ה חלקו יעל
ואילו חלקו של המגזר היהודי , לכאורה מהניתוח שלעיל" מתחייב"ל

היישובי : הארגו של מבני קיימייבלוט בעיקר בחידוש וברה
 כיתות קטנות 1,400בה מעל , הבולטי ביותר מסוג זה ה ירושלי

 תלמידי 32מעל ( כיתות גדולות 1,700ו)  תלמידי לכיתה24 פחות מ(
ברק ובני;  כיתות גדולות496 כיתות קטנות ו476ע , אביבתל; )לכיתה

, בקבוצה נמצאות ג אשדוד.  כיתות גדולות450  כיתות קטנות ו519ע 
 .י וערי יהודיות רבות אחרות בת, ג רמת

, הלהקטנת מספר התלמידי בכית, בחנו לדוגמא את השפעות המהל
כללנו את היישובי . המייצגי סוגי שוני של יישוב, במספר יישובי

 המהווי מבחר מגוו – סבא  ומזכרת בתיהכפר, רהט, נתיבות – הבאי
  :של סוגי יישוב

שכמעט ,  שתלמידיו ברמת טיפוח גבוהה, מייצגת יישוב יהודינתיבות
 אל 25בת כ, בדרו האר" עיר פיתוח"היא ; שלא ייהנה מהמהל

לפי דירוג הלשכה המרכזית  (3אקונומי  מדורגת באשכול סוציו, תושבי
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 תלמידי בממוצע בכיתה בחינו 23 היו בה 2006בשנת ). לסטטיסטיקה
  .יסודי היסודי והעל

שרמת תלמידיו ברמת , בדואיה במגזר הערבי מייצגת יישוב רהט
גדולה ביותר רהט היא  העיר ה; ייהנה מאד מהמהלוהוא , טיפוח גבוהה
 באשכול סוציו1מדורגת ברמה ,  אל תושבי40בת , במגזר הערבי

ממוצע של ( תלמידי בממוצע בכיתה 31 היו ביישוב זה 2006 ב. אקונומי
 תלמידי לכיתה בחינו הרגיל מצביע על כיתות רבות מאד שמספר 31

  ). 32תלמידיה מעל 
, היא עיר ותיקה במרכז האר;  מייצגת עיר בדרגת בינייסבאכפר

 היו 2006 ב. 8אקונומי המדורגת באשכול הסוציו,  אל תושבי80בת 
  . תלמידי בממוצע לכיתה28סבא בכפר

היא מועצה מקומית ;  מייצגת יישוב יהודי מבוסס חדשמזכרת בתיה
  שכול סוציוהיא מדורגת בא,  אלפי תושבי9בת , ותיקה במרכז האר

  .30וממוצע התלמידי בכיתה היה , 7אקונומי 

  :להל הפירוט של משמעות הפעלת המהל ביישובי הנבחרי

  נתיבות
בחינו הממלכתי יש רק . מערכת החינו בנתיבות מאופיינת בפיצול רב

 כיתות יחייב תוספת 32ובשניה ג יחד המעבר לר של , ספר שני בתי
  .ללא צור של ממש בבינוי נוס, ספר ביתשל כיתה אחת בלבד בכל

 5בחינו היסודי יש . דתי התמונה שונה במידה רבהבחינו הממלכתי
אחד מה ככל הנראה בעל יוקרה גבוהה ובו הורדת הר תביא , ספרבתי

הספר האחרי יש כיתה בבתי, לעומת זאת.  כיתות4לצור בתוספת של 
ר של המערכת יביא לכ שלא יהיה ברור שארגו טוב יות. אחת לא תקנית

יסודי יש ארבעה בחינו העל. צור בתוספת כיתות בחינו היסודי
ג כא .  כיתות עודפות3בו , שניי לבני ושניי לבנות, מוסדות חינו

נית לחסו במספר  –ההיפ , הורדת הר לא תיצור ביקוש נוס לכיתות
  .ארגו של המערכתהידי ר הכיתות על
, המתבטא בריבוי של כיתות קטנות, ו החרדי הפיצול רב מאדבחינ

בהתחשב , א רציונאליזציה של המערכת היא כמעט בלתי אפשרית
 7בחינו היסודי יש לפחות . דתית במקו במגזר זהבמציאות הפוליטית

 2ועוד , בה נית לקיי כיתות תקניות, ספרכיתות לא תקניות בבתי
, המשמעות של הנתוני היא. למידי כל אחת ת15 ו11כיתות המונות 

שאי צור בתוספת כיתות ושא המוסדות היו פועלי במבני תקניי 
 כיתות 11יסודי פועלות  בחינו העל. לא היה ג צור בתוספת בנייה

  .ג כא אי צור בכיתות נוספות.  תלמידי20בנות פחות מ
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הספר ובחלק מבתי, שובחלק ניכר מתלמידי נתיבות לומדי מחו ליי
הספר עשוי שינוי מצב של בתי. לומדי תלמידי שה מחו לנתיבות

בעיקר בחינו , להשפיע משמעותית על הביקוש ללמוד בנתיבות
  .ש הכיתות גדולות יחסית, הממלכתי

  רהט 

 כיתות 54נדרשת תוספת של , 2007 על פי נתוני התלמידי ל, ביישוב רהט
ו, 'ט ' כיתות בחטיבת הביניי לגילאי ז17, 'ו 'תות אבחינו היסודי בכי

, חשוב להתחשב בכ.  כיתות75הכל   כיתות בחטיבה העליונה ובס4
ומחזורי התלמידי בכל , ששיעורי הלמידה ביישוב זה עולי במהירות

ייתכ שהמש הפיתוח של יישובי קבע , יחד ע זאת. שכבה גדלי ג ה
יפחית מצורכי תוספת הכיתות , י מוכריהסמוכי והבלת, לבדואי

אי ביישוב . א יעביר צרכי אלה למקומות אחרי, והבינוי ברהט
  .כיתות עודפות

  סבאכפר
הורדת הר . סבא רוב מוסדות החינו משתייכי לחינו הממלכתיבכפר

,  כיתות בחטיבת הביניי14,  כיתות בחינו היסודי15תחייב תוספת של 
 כיתות למערכת 40מדובר בתוספת של . טיבה העליונה כיתות בח11ו

תוספת זאת תחייב ג תוספת משמעותית . סבאהחינו הממלכתי בכפר
של בינוי א כי מספר לא קט של מוסדות החינו פועל בתפוסה לא 

. סבאועל כ נדרשת חשיבה מחודשת על מער הבינוי בכפר, מלאה
, משרתת את יישובי הסביבהיסודי בעיר מערכת החינו העל, בנוס

  .ותכנו עתידי של תוספות בינוי יצטר להביא זאת בחשבו
בה יש ,  מוסדות4סבא דתי היסודי פועלי בכפרבחינו הממלכתי

 3 עוד של – תלמידי לכיתה 32 ג כאשר מדברי על ר של –כיו 
ב "י'ובכיתות י,  כיתות3יהיה צור בתוספת של ' ט'בכיתות ז. כיתות

.  כיתות7 הכל מדובר בתוספת של כבס.  כיתות4יהיה צור בתוספת 
רוב , יתירה מזאת. ג כא לא נראה שיהיה צור של ממש בתוספת בינוי

תוספת הבינוי תידרש במוסדות המשרתי אוכלוסיית תלמידי מחו 
  .שלא יחייב תוספות בינוי ספר יסודי אחדבחינו החרדי בית .סבא לכפר

   בתיהמזכרת
היישוב נמצא . ספר יסודיי ממלכתייבמזכרת בתיה יש שני בתי

ספר יסודיי ובחטיבת ביניי בתנופת פיתוח והדבר משתק בבתי
 כיתות ובחטיבת 10בחינו היסודי יהיה צור להוסי . צפופי מאד

השינוי לא יוכל להיעשות במבני הקיימי ותידרש .  כיתות2הביניי 
הספר הממלכתי הדתי היסודי הוא קט ורוב  בית. שותבניית כיתות חד
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דתי יסודי ממלכתיאי חינו על;  תלמידי20הכיתות מונות פחות מ
  . ביישוב

בהשפעות הקטנת מספר התלמידי בכיתה על  ,הגיוו הרב, לסיכו
 רציתהאעומד בניגוד בולט לעובדה שברמה , יישובי וקהילות שונות

 ברור שהפעלה מדורגת.  אינו כה גדולהשוני בי חלקי המערכת
ודיפרנציאלית של המהל תביא לכ שבשלביו השוני יהיו יישובי 

, ואולי א לא ייהנו בכלל, שייהנו ממנו יותר ויישובי שייהנו ממנו פחות
  . זאת בחשבולהביאוצרי 

   ותהקטנת הכיתמהל של ל מלוותפעולות . 5

 טי את מספר התלמידי בכיתהלהק ההחלטהיישומה של , כאמור לעיל
 עשוי להביא –לקשיי ולסכנות שהיא מציבה   תו שימת לב מרבית–

 לתרוואולי א , העבודה במערכת החינו ותנאי לשיפור איכות החיי
חלק מהווה שהחלטה זאת , חשוב לזכור. לשיפור ההישגי הלימודיי

ממדי של בהקצאה רחבת הכרוכה  ,ממערכת שיקולי והחלטות כוללת
 התחייבויותכוונתנו להחלטות הקשורות בצור לבצע את ה. תקציבי

; סכמי השכר ע ארגוני המוריהעליה הוסכ בעת החתימה על 
 8,000הקצאת החלטה על הוכ  ;הנגב והגלילהחלטות בדבר פיתוח 

   .רכי הבינוי והחלפת מבני פסוליו להשלמת צ,כיתות
 רצוי לפעול בשני מסלולי ,מה שניהיות שהביצוע יתפרס על פני כ

תו מזעור הסכנות , כדי לסייע להשגת מטרות המהל, מקבילי
כחלק אינטגרלי אות  לכלולאשר ראוי להל כמה הצעות  .הכרוכות בו

   .מהמהל להקטנת מספר התלמידי בכיתה ולא כחלופה לו

   מתחייב פיצול כיתות הגדלת תק השעות במוסדות חינו בה. א

למערכת שקולה , בשלבי החינו השוני,  כיתות1,000הוספת כל 
 בה, שבמקומות, מוצע.  שעות הוראה50,000 ל40,000וספת של בי תל
 בעיות תפיצול הכיתות יוצר  למהלהספרבתימדורגת של הכניסה ה

  וניצול ייקבע עלהספרשעות לבתיהיועברו , )בעיקר בעיות בינוי(קשות 
  :כגו, פתרונות מגווניכדי לאפשר , הספריהנהלות בתידי 
 ; כאשר הדבר מתאפשר מבחינה פיזית–פיצול כיתות  
 בהתא לדרגת ,גדולות וקטנות –קיו כיתות בגדלי משתני  

 ;וכדומה, אפיוניה המיוחדיל, הכיתה
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לעומת כיתות גדולות  במקצועות מסוימי הגברת השימוש בפיצול 
 ; או כיתות א באחרי

 . מורי העובדי בכיתות גדולותתגמול 
, כי ראשית, )ולהורי(הספר  יובטח לבתי, שבמקרי כאלה, מוצע

, היק שעות ההוראה העומד לרשות יהיה דומה בכל אופציה שייבחרו
פיצול חלקי או על דרכי ניצול , בי א יחליטו על פיצול מלא של כיתות

אינה דורשת תוספת ש, החלטה נוכחיתכי ,  ג יובטח.אחרות של השעות
 .שתחייב תוספות בינוי, לא תמנע קבלת החלטה אחרת בעתיד, בינוי
 הפיצוי בשעות הרי, א וכאשר הבינוי ימשי להתעכב, יובטח כי, ולבסו

 הפועלי בתנאי קשי של ,ספרבתיבכ יזכו .  יגדלהספרביתהוראה ל
וס תמרי ויתו, מצד המערכת בקשיי בה ה פועלי  להכרה ,צפיפות

 את מוספר יתאיבתי, כתוצאה מכ, להערכתנו .לא לעכב את הבינויש
 ההחינוכית בה  ו למציאות הדמוגרפיתהעומדי לרשות המשאבי

  .בצורה הטובה ביותר יפועל

  תגמול מורי בכיתות גדולות . ב

 32 כל עוד המהל להורדת הר ל–יש לשקול את האפשרות , מעבר לכ
צעד .  לתגמל מורי העובדי בכיתות גדולות–לא הושל תלמיד בכיתה 

שטר נכנסו , ספרשביעות הרצו בבתיאשר עשוי להקטי את אי
, אפשר לנקוט בתגמול. ולהפחית את הלח המיידי לבינוי, "תכנית"ל

וכ בשלב . בהתא לקצב היישו של הקטנת הר בכיתות, באופ מדורג
ובשלב ,  תלמידי40 ל38תות בה בי יופנה תגמול לכי, למשל, הראשו
הסדר זה יכול . וכ הלאה,  תלמידי40  ל36לכיתות בה יש בי , השני

,  תלמידי בכיתה32להיות זמני עד להשלמת המעבר לר מקסימלי של 
אפשרות . הספר והמוריכנובע מהסכמה בי הנהלות בתי,  קבוע–או 

תשלו גבוה יותר עבור נוספת להקטנת הביקוש למורי חדשי היא 
כפי , למשל(שעות הוראה פרונטאליות מעבר לנקוב בהסכ העבודה 

  ).שמשלמי עבור שעות נוספות בשירות המדינה

  במערכת תק דיפרנציאלי לתלמיד תקצוב לפי החלת ה. ג

התק הדיפרנציאלי לתלמיד בחינו היסודי שיטת הפעלה מלאה של 
 העשוי,  המהל להקטנת הכיתותבמקביל למימוש, ת הבינייוובחטיב

הדבר יביא להגדלת מספר שעות . המהללסייע למימוש המטרה של 
תקציבי הוראה להעברת ו, העבודה הפרונטאליות של המורי מחד

בה ספר  בתיאו  המשרתי אוכלוסיות חלשות ספרמוגדלי לבתי
  . מצד שני,הצפיפות בכיתות גדולה
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רכת החינו בחמישה מיליארד משרד האוצר תקצב את הרפורמה במע
על מנת , מאפשר לאמוד את ההוצאה הנחוצה, שהוכ בעבר, מודל. שקל

ללא קביעה , הנופל בהרבה מהקיי, להגיע למספר תלמידי בכיתה
המבוסס , מודל זה. 18שרירותית של ר עליו למספר התלמידי בכיתה
קדמי מ מביא בחשבו ,על שיטת תקצוב של תק דיפרנציאלי לתלמיד

, לכיתה מספר השעות הנדרשאת , שוני של היקפי המשרה של המורי
ספר   לצורכי תקצוב בבית,התלמידי לכיתה של מספר מינימואת ה

 .רמת ההעדפה המתקנתאת ו, אקונומית הגבוהה ביותרברמה הסוציו
לתת ,  אחוז30שאפשר לשפר את שכר המורי ב, שימוש במודל  מראה

 שעות 36  שעות פרונטאליות בחינו היסודי ו33  שללכל כיתה מינימו
 26כאשר גודל הכיתה המינימלי לתקצוב יהיה , יסודיבחינו העל

לפי .  בחטיבה העליונה30 ו,  בחטיבות הביניי28, תלמידי ביסודי
  ינוצלשאר התקציבו,  נמוכה יותרתהיה העלות, התכנו של המודל

בחינו המיוחד ה ,  הקד יסודיבחינוה , לצרכי אחרי של המערכת
   .בהכשרת המוריה ו

יישו מלא של ההסכמי ע ארגוני המורי מניח את היסוד לבחינת 
האפשרות להקטי היקפי ההעדפה המתקנת וההקצאות לחינו מיוחד 

, תקציב לכל כיתהמהגדלת הכיתות קטנות יותר וכתוצאה מקיומ של (
  ).   לא יידרשולפיכ ייתכ שחלק מהתקציבי א

                                                           
  .  ידי הוועדה לתקציבי ומשאבי בכוח המשימה לחינועל   18
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  נספח 

   בסיס לחישובי–נתוני מערכת החינו . א

 5,125מה , יל כיתות בחינו הרג46,200 היו במערכת החינו כ2007בשנת 
לרשותנו עמדו נתוני של משרד החינו על כלל . 1 תלמידי20כיתות של עד 

, ספר את מספר הכיתות בכל שכבהשכללו לגבי כל בית, הספר במדינהבתי
, הספרהנתוני כללו את אפיוני בית. מספר התלמידי בכל כיתה וסוג הכיתה

ומשתני נוספי , מחוז ומעמד, סוג פיקוח, מגזר, שלב חינו, לפי סוג חינו
לבתי, לכ, והחישוב שנציג לא יתייחס, התייחסנו לחינו הרגיל בלבד. אחרי

. ספר רגיליהפועלות בבתי, ספר לחינו מיוחד ולכיתות של החינו המיוחד
  :להל הנתוני העיקריי ששימשו בסיס לחישובי

 בחינו 2.2 היסודי ו בחינו1.5כ, 1.8 ממוצע המשרות המלאות לכיתה הוא 
 .יסודיהממוצע נמו יותר בחינו היסודי העברי וגבוה יותר בעל. יסודיהעל

  .2ח לשנה" ש140,000כהממוצעת של משרת מורה היא המעביד עלות  
 .לפי שלב חינו ומגזר,  אחוז85 ל75  בינע מורה היק משרה ממוצע של 
  . 3כחצי מיליו שקלהיא עלות בנייה של כיתה  
בהנחה שרק (עלות הכשרתו של פרח הוראה במוסדות להכשרת מורי  

 . אל שקל200כהיא ) סמינר נכנסי להוראהה ממסיימימחצית 

 טיפול בכיתות קטנות . ב
מה את התוספת הנדרשת בכדי לקזז במידת, הקטנת מספר הכיתות הקיי

יתות שלכאורה הכ, בעיקר מפני, וזאת, בכיתות לא נידונה עד כה בעבודה
הסיבה . שנועד לתת פתרו לכיתות הצפופות, הקטנות אינ שייכות למהל

העיקרית לקיומ של כיתות קטנות ובלתי תקניות היא הפיצול הרב לסוגי 
אמנ ישנה . הפיקוח השוני במערכת ומהפריסה הגיאוגרפית של האוכלוסייה

בשל , שהניסיונות להתמודד ע סוגיה זאת נועדו מראש לכישלו, תחושה
, שעלותו הכספית כה גדולה, ביצוע המהל הרחב, אול, המציאות הפוליטית

  .איננו מאפשר להתעל מקיומ של כיתות קטנות מאוד במערכת
,  תלמידי20 כיתות בנות פחות מ5,200במערכת יש כיו כ, כאמור לעיל

, ניות כיתות בלתי תק3,000 תלמידי ועוד כ24 ל20 כיתות בנות בי 5,500כ

                                                           
אמנ סוגיית . של הנספח' ראה להל בחלק בכיתות קטנות וכיתות שאינ תקניות  על  1

 עשוי לתרו צמצו מספר, אול, יעד מרכזי של העבודההכיתות הקטנות איננה 
 ג לצמצ את מספר חדרי הלימוד –ובמקרי מסוימי , מורילהקטנת הביקוש ל

  .  הנדרש
מספר זה הוא הכפלה של מספר השעות השבועיות המהוות משרה מלאה בעלות שעת   2

מימושו של הסכ השכר החדש . 2008ראה דברי ההסבר לתקציב , הוראה שבועית
ב המימוש לא קצ שא היות. ע המורי יעלה את עלות המעסיק במידה לא קטנה

  .ברור הנחנו בשלב זה עלות שכר שאינה משתנה
והיא שונה , עלות זאת משתנה בהתא לתנאי גיאוגרפיי וטופוגראפיי ספציפיי  3

  .יסודיבחינו היסודי והעל
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 הכיתות 10,700 ועל כ נכלל בי 24חלק קט מ(על פי כללי ההקצאה הקיימי 
הורדת הר המקסימלי של מספר ). וחלק קט קצת יותר גדולות, הקטנות

 כאשר הר –התלמידי בכיתה תגדיל משמעותית את מספר הכיתות הקטנות 
.  תלמידי17 ו16ייווצר צור לאשר כיתות של ,  תלמידי בכיתה32יהיה 

כדי להתגבר על בעיית הכיתות הקטנות , יהיה צור לבחו חלופות, במצב זה
בה כיתה יש יחידה בשכבת , ספר קטניבתי, כללבדר, המאפיינת, מאוד
 100 חטיבות ביניי ו80, ספר יסודיי בתי120בכ, הכל מדוברובס; גיל

 תלמידי והורדת הר 39 ל32 בה גודל שכבת הגיל נע בי –חטיבות עליונות 
, לשקול, ראוי, לאור האמור לעיל.  תלמידי20תיאל לפתוח כיתות קטנות מ

חלופה של תוספת מורה במשרה חלקית או פיצול רק במקצועות , במקרי אלה
  .מסוימי

בה צירו , ספר יסודיי בתי50 ל30קיימי רק בי , מעבר לכ
המונה , גילית יותיר עדיי כיתהת לכיתה דוהתלמידי משתי שכבות גיל סמוכו

שנית לצמצ מאוד את היק פתיחת הכיתות , כלומר.  תלמידי20פחות מ
 מדובר על כ –גיליות במקומות אלה ידי עידוד כיתות רבעל, הקטנות מאוד
 תלמידי בחינו היסודי לעומת 20 כיתות של פחות מ150 ל100שיישארו בי 

יש צור לפעול בנחישות כדי , בעניי זה. גילי הפיתרו הדו ללא אימו3,500
שמיעוט מהווה מענה למציאות , גיליותלהתגבר על ההתנגדות לכיתות דו

 –ספר יסודיי דמוגרפית ורוב נובע מהמגמה להפרדה בי בני ובי בנות בבתי
וד עיד. מיניות ה חד2,500ספר יסודיי  כיתות קטנות בבתי3,700מתו 

 חשיבה פדגוגית – פרט לנחישות תקציבית ופוליטית –גיליות מחייב כיתות דו
שתניב הכשרה ותמיכה בשיטות הוראה ובחומרי לימוד  , וארגונית מעמיקה

  . מתאימי
וכ , גיליותבחטיבות הביניי קשה יותר לאמ את הפיתרו של כיתות דו

כ היק החיסכו בתחו זה ועל , קשה יותר למנוע הפרדה מגדרית בחינו הדתי
  .בחטיבות הביניי מצומצ

א , הערכה מדויקת יותר של היק החיסכו מחייבת בדיקה פרטנית יותר
אישור , בחינה של כללי ההסעות, שהקפדה על התקצוב לתלמיד, אי ספק בכ

והפעלת מדיניות תקיפה , גיליות במקומות המתאימיהפעלת כיתות דו
 כל אלה עשויי להביא לצמצו רב –ספר הקטני הלצמצו מספר בתי

על כל המשתמע , ולחיסכו בהיק של אלפי כיתות, במספר הכיתות הקטנות
 . 4מכ

  

                                                           
, העומד להתפרס בימי אלה, מחקר שבוצע במימו התנועה לאיכות השלטו  4

 שקל 7,434 הייתה 2003ב)  תלמידי180עד (ספר קט שעלות לתלמיד בבית, הראה
אחרי הפעלה חלקית , 2005ב.  שקל5,198ספר גדול הסתכמה העלות בבעוד שבבית

נתוני אלה מצביעי על .  בהתאמה5,530  ו6,016המספרי היו , ח שושני"של דו
: ראה(ח הייתה נכונה ויש להמשי אותה "שהמדיניות שננקטה בעקבות הדו, כ

, ח שושני כמקרה בוח"ישומו של דו:  שקיפות ושוויוניותב המדינה חלוקת תקצי
  ).2007דצמבר 
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   פירוט ההשלכות– לפי מגזרי, צורכי הבינוי. ג

שתתעורר בעת יישו , הבינוי מהווה את הבעיה הקשה ביותר לפתרו מהיר
א היא חריפה במיוחד במגזר , המגזריהבעיה תהיה קשה בכל . המהל הנידו

ג . ש כבר היו יש מחסור חרי בחדרי לימוד, ובייחוד במגזר הבדואי, הערבי
כגו , הספרבמקלטי עליי ובארגו אחר של בית, א נשתמש בחדרי ספח

עדיי מדובר בתוספת משמעותית בהיקפי של , מעבר לשיטה של חדר מקצוע
, מעל ומעבר לצרכי הדחופי המיידיי, לפי כיתותואולי א א, מאות כיתות

היות שמדובר במהל רב. המתקרבת להיקפי של כל תקציב הפיתוח הנוכחי
  :הספר בכל יישוב ויישובהדבר מחייב התייחסות כוללת לפריסת בתי, שנתי

הדבר מחייב בעיקר בחינה של חלוקה מחדש , כאמור לעיל, במגזר היהודי
, ובחינה מחודשת של שימוש במבני,  סוגי הפיקוח השונישל מבני החינו בי

ספר בי א לצור שיכונ של בתי(שהתפנו ומשמשי כיו לצרכי אחרי 
  . 5 )ובי א לצור פדיו מבני

הדבר מחייב התייחסות לגודל , ובעיקר במגזר הבדואי, יהודיבמגזר הלא
המוני ,  של מוסדות חדשיתו בחינה מדוקדקת של עלויות בנייה, הספרבתי
4 8ו,  כיתות בכל שכבת גיל בחינו היסודי2  כיתות בכל שכבת גיל בחינו 4
  בחינו העל6 כיתות בשכבה בחינו היסודי ו3ע העדפה ל(יסודי העל
תשומת לב מיוחדת נדרשת . כחלופה להרחבת מוסדות קיימי והסעות, )יסודי

  . יתור מגרשי מתאימי למוסדות חינוהקשורות לא, לבעיות קשות במיוחד
תו , מומל להתחיל מיד בעדכו כולל של תכניות האב לבינוי בכל האר

ה , מומל לא לחפש פתרונות של מבני ניידי. יהודימת עדיפות למגזר הלא
  .וה בשל איכות השירות שה מעניקי למערכת, יחסית, בשל עלות הגבוהה

השלמת התכנו א בשל אי, ות להתחיל מידית בבינויבמקומות בה אי אפשר
, או בשל קשיי באיתור שטחי מתאימי לבינוי מוסדות החינו החדשי

השווה לעלות הפעלת כיתה , הספר תקציב שעותמומל להעביר לרשות בית
שדחיית הבינוי אינה סימ לחוסר , העברת תקציב כזה תאותת למערכת. נוספת

הספר לנסות פתרונות זמניי ותאפשר לבתי, ל כולורצו לבצע את המה
הכנסת מורה , פיצולי במקצועות מסוימי, כגו(חלופיי להקטנת הכיתות 

שהעברה כזאת של שעות תהיה א ורק ,  מוב מאליו6).שני לכיתה וכדומה
  .הספר בה מספר הכיתות אינו חורג מהתקנילבתי

                                                           
משל , פדיו מבני הוא תהלי במסגרתו הגו שרוצה להשתמש במבנה שהתפנה  5

והפדיו משמש לצור הקמת מבני , עבורו בי א דמי שכירות ובי א דמי רכישה
  . חינו דרושי אחרי

ספר שצרכי הבינוי שלו אינ לה הדרגתית של התקציב לביתאפשר ג לשקול הגד  6
  .נעני על מנת ליצור תמרי למערכת להשלי את הבינוי כנדרש
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  נספח לוחות

  הנחות שונות לגבי ר נורמטיבי עליו –כל הכיתות ס. 1לוח 

  נורמטיביותהכיתות המספר 
ר עליו 

32  
ר עליו 

34  
ר עליו 

36  
ר עליו 

38  
ר עליו 

40  

מספר 
הכיתות 
  בפועל

דרגת 
 כיתה

  א 4,660 4,383 4,534 4,720 4,909 5,128
  ב 4,484 4,221 4,344 4,484 4,667 4,883
  ג 4,431 4,203 4,321 4,462 4,639 4,851
  ד 4,408 4,163 4,297 4,435 4,604 4,819
  ה 4,208 3,994 4,097 4,224 4,381 4,596
  ו 4,223 3,999 4,109 4,234 4,375 4,601
  ז 3,733 3,526 3,659 3,796 3,966 4,172
  ח 3,637 3,453 3,567 3,701 3,851 4,051
  ט 3,504 3,319 3,457 3,616 3,790 3,981
  י 3,051 2,786 2,894 3,044 3,183 3,358
 יא 3,000 2,717 2,828 2,957 3,101 3,262
 יב 2,870 2,558 2,694 2,816 2,963 3,106
  הכל ס 46,209 43,322 44,801 46,489 48,429 50,808
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  )התפלגות באחוזי ( לפי גודל,כיתות בחינו הרגיל. 2לוח 

דרגת 
 כיתה

ס
 הכל

 פחות 
19 15מ 15 24 20 29 25 34 30 40 35 

  יותר 
 40מ

  כל המערכת. א
 0.8 18.6 28.0 25.2 17.8 5.7 3.9 100.0 א
 0.3 14.9 27.2 28.2 19.1 5.9 4.3 100.0 ב
 0.5 15.5 29.0 27.4 17.4 5.9 4.2 100.0 ג
 0.8 15.6 27.8 28.1 17.0 6.4 4.4 100.0 ד
 0.5 14.4 28.3 27.0 18.6 6.2 5.0 100.0 ה
 1.0 14.1 28.4 27.5 17.1 6.6 5.4 100.0 ו
 2.5 33.5 24.9 16.2 11.8 5.2 5.9 100.0 ז
 3.2 32.4 26.7 15.2 10.7 6.2 5.7 100.0 ח
 5.4 34.9 28.1 13.9 10.6 4.6 2.4 100.0 ט
 5.1 28.7 23.5 17.5 13.3 6.3 5.6 100.0 י
 4.9 27.8 23.3 17.1 11.9 7.8 7.3 100.0 יא
 4.7 28.1 24.1 17.3 12.0 7.4 6.4 100.0 יב
ס

 2.2 22.3 26.9 22.4 15.2 6.1 4.9 100.0 הכל

  )יסודי(' ו'בכיתות א. ב

 0.8 18.6 28.0 25.2 17.8 5.7 3.9 100.0 א
 0.3 14.9 27.2 28.2 19.1 5.9 4.3 100.0 ב
 0.5 15.5 29.0 27.4 17.4 5.9 4.2 100.0 ג
 0.8 15.6 27.8 28.1 17.0 6.4 4.4 100.0 ד
 0.5 14.4 28.3 27.0 18.6 6.2 5.0 100.0 ה
 1.0 14.1 28.4 27.5 17.1 6.6 5.4 100.0 ו
ס

 0.6 15.6 28.1 27.2 17.8 6.1 4.5 100.0 הכל

  )בינייחטיבת(' ט'בכיתות ז. ג

 1.5 13.0 17.8 19.4 22.8 11.1 14.4 100.0 ז
 1.5 11.4 17.1 20.1 21.0 13.3 15.6 100.0 ח
 1.1 20.0 33.3 17.8 18.9 5.6 3.3 100.0 ט
ס

 1.5 12.5 18.0 19.6 21.8 11.9 14.6 100.0  הכל
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                            עשירוני טיפוח לפי גודל ולפי ,וכיתות א. 3לוח 
  )משורהאחוזי : התפלגות(

 עשירו
 טיפוח

ס
 הכל

 פחות 
19 15מ 15 24 20 29 25 34 30 40 35 

  יותר 
 40מ

  כל המערכת. א
2 100.0 1.0 1.3 10.4 32.5 37.2 17.4 0.2 
3  100.0 1.2 3.0 12.6 32.1 34.9 15.8 0.4 
4  100.0 3.4 6.9 19.4 27.6 28.9 13.2 0.4 
5  100.0 5.3 8.4 19.5 29.4 24.8 11.9 0.7 
6  100.0 8.3 9.7 20.9 25.6 22.8 11.9 0.9 
7  100.0 7.9 8.9 22.5 24.6 22.7 12.9 0.5 
8  100.0 7.3 6.6 17.4 22.9 26.4 18.4 1.0 
9  100.0 5.1 5.7 18.0 23.1 26.5 20.2 1.4 

10  100.0 3.8 4.2 17.9 25.3 27.7 20.1 1.0 
ס

 0.7 15.3 27.2 26.6 18.2 6.6 5.4 100.0  הכל
  חינו עברי. ב
2 100.0 1.0 1.3 10.4 32.5 37.2 17.4 0.2 
3  100.0 1.1 3.0 12.5 32.1 35.0 15.9 0.4 
4  100.0 3.4 6.9 20.0 28.3 29.2 12.0 0.3 
5  100.0 5.6 8.7 19.3 29.3 24.9 11.7 0.5 
6  100.0 9.1 10.6 22.3 26.4 22.4 8.9 0.3 
7  100.0 10.6 11.7 27.4 25.4 17.0 7.7 0.1 
8  100.0 14.6 12.1 26.9 23.3 16.3 6.7 0.3 
9  100.0 13.1 13.0 30.6 23.3 12.6 7.3 0.2 

10  100.0 12.1 10.6 31.0 29.2 12.6 4.3 0.3 
ס

 0.3 11.0 24.8 27.9 20.9 8.3 6.9 100.0  הכל
  יהודיחינו לא. ג
3 100.0 30.0 10.0 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 
4  100.0 5.6 10.1 0.0 2.2 20.2 58.4 3.4 
5  100.0 0.0 1.4 24.5 31.7 22.3 15.8 4.3 
6  100.0 1.1 2.2 9.2 18.4 25.9 37.3 5.8 
7  100.0 0.8 1.3 9.1 22.5 37.9 26.9 1.4 
8  100.0 0.2 1.3 8.0 22.5 36.4 29.9 1.7 
9  100.0 0.5 1.6 11.0 23.0 34.4 27.5 2.0 

10  100.0 0.0 1.2 11.8 23.4 34.8 27.4 1.4 
ס

 2.0 28.8 34.8 22.5 9.9 1.5 0.5 100.0  הכל
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                       עשירוני טיפוח לפי גודל ולפי ,ו אכיתות. 4לוח 
  ) מטוראחוזי: התפלגות(

 עשירו
 טיפוח

ס
 הכל

 פחות 
19 15מ 15 24 20 29 25 34 30 40 35 

  יותר 
 40מ

  כל המערכת. א
2 8.0 1.5 1.5 4.6 9.8 10.9 9.1 2.4 
3  9.8 2.3 4.5 6.8 11.8 12.5 10.1 5.4 
4  11.3 7.2 11.8 12.1 11.7 12.0 9.7 6.8 
5  11.7 11.6 14.8 12.5 12.9 10.6 9.1 10.7 
6  11.8 18.2 17.2 13.5 11.3 9.9 9.2 14.6 
7  16.7 24.8 22.5 20.7 15.5 14.0 14.1 10.7 
8  15.3 20.9 15.3 14.6 13.1 14.8 18.3 21.5 
9  11.2 10.6 9.6 11.1 9.7 10.9 14.8 21.5 

10  4.3 3.1 2.7 4.3 4.1 4.4 5.7 6.3 
ס

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  הכל
  חינו עברי. ב
2 10.6 1.5 1.6 5.3 12.3 15.8 16.8 7.7 
3  12.9 2.1 4.7 7.7 14.8 18.2 18.7 16.9 
4  14.5 7.1 12.1 13.9 14.7 17.1 15.8 16.9 
5  14.8 11.9 15.5 13.7 15.6 14.9 15.8 24.6 
6  13.9 18.3 17.8 14.9 13.2 12.6 11.3 13.8 
7  16.1 24.7 23.0 21.2 14.7 11.1 11.3 6.2 
8  10.0 21.1 14.7 12.9 8.3 6.6 6.1 9.2 
9  5.3 10.1 8.4 7.8 4.4 2.7 3.5 3.1 

10  1.8 3.2 2.3 2.7 1.9 0.9 0.7 1.5 
ס

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  הכל
  יהודיחינו לא. ג
3 0.1 7.9 0.9 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 
4  1.3 13.2 8.3 0.0 0.1 0.7 2.6 2.1 
5  2.0 0.0 1.9 4.9 2.8 1.3 1.1 4.3 
6  5.1 10.5 7.4 4.7 4.2 3.8 6.6 15.0 
7  18.6 28.9 15.7 17.2 18.7 20.3 17.4 12.9 
8  31.5 10.5 25.9 25.6 31.6 32.9 32.8 27.1 
9  29.3 28.9 30.6 32.6 29.9 28.9 28.0 30.0 

10  12.1 0.0 9.3 14.5 12.6 12.1 11.5 8.6 
ס

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  הכל
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               לפי גודל ולפי שכבה, ב בחינו היהודי"יכיתות א. 5לוח 
  ) משורהאחוזי: התפלגות(

דרגת 
 כיתה

ס
 הכל

   עד
15 19 15 24 20 29 25 34 30 40 35 

  יותר 
 40מ

  ממלכתיחינו . א
 0.87 25.03 33.60 25.70 12.50 1.74 0.57 100.00 א
 0.35 19.50 34.04 29.88 13.74 1.89 0.59 100.00  ב
 0.60 20.44 34.16 29.71 12.29 2.18 0.63 100.00  ג
 0.92 20.31 33.32 29.97 13.36 1.55 0.56 100.00  ד
 0.63 18.78 34.81 29.32 13.96 2.03 0.48 100.00  ה
 1.35 18.49 34.90 29.54 13.27 1.75 0.69 100.00  ו
 3.69 47.43 28.55 12.61 5.44 1.29 1.00 100.00  ז
 4.61 44.81 30.77 11.92 5.07 1.91 0.91 100.00  ח
 5.01 44.47 30.66 11.22 5.80 2.10 0.74 100.00  ט
 3.49 35.32 25.35 16.81 11.19 4.01 3.82 100.00  י
 3.43 33.82 25.74 16.50 9.77 5.85 4.89 100.00  יא
 3.18 32.96 26.99 16.92 10.17 5.64 4.14 100.00  יב
ס

 2.18 29.23 31.48 22.41 10.76 2.51 1.42 100.00  הכל

  דתיממלכתיחינו . ב
 0.98 5.86 19.39 29.57 29.29 11.16 3.77 100.00 א
 0.29 6.48 14.99 29.39 31.70 11.82 5.33 100.00  ב
 0.15 7.70 24.00 25.78 28.44 8.89 5.04 100.00  ג
 0.29 7.92 20.67 29.91 25.22 10.70 5.28 100.00  ד
 0.30 6.82 18.33 26.67 28.94 12.12 6.82 100.00  ה
 0.30 6.70 16.82 27.38 26.04 15.03 7.74 100.00  ו
 0.88 8.32 23.19 30.80 21.42 8.14 7.26 100.00  ז
 0.91 10.77 25.55 28.83 19.71 10.40 3.83 100.00  ח
 0.53 12.96 28.90 23.47 20.14 9.11 4.90 100.00  ט
 1.17 11.27 24.88 24.41 19.48 11.50 7.28 100.00  י
 0.98 15.85 23.90 23.17 16.59 9.27 10.24 100.00  יא
 2.50 12.75 21.50 23.75 20.00 10.75 8.75 100.00  יב
ס

 0.68 8.93 21.45 27.26 24.72 10.84 6.11 100.00  הכל
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  המש. 5לוח 

  
דרגת 
 כיתה

ס
 הכל

   עד
15 19 15 24 20 29 25 34 30 40 35 

  יותר 
 40מ

  חרדיחינו . ג
 0.31 8.25 16.81 20.56 25.89 13.88 14.30 100.00 א
 0.22 7.21 15.07 22.28 26.26 13.99 14.96 100.00  ב
 0.55 5.73 16.74 21.59 25.11 15.53 14.76 100.00  ג
 0.67 6.52 15.73 20.79 22.25 18.31 15.73 100.00  ד
 0.12 6.24 15.01 19.93 25.57 14.89 18.25 100.00  ה
 0.25 5.19 16.07 20.52 22.62 16.07 19.28 100.00  ו
 0.13 8.31 14.51 16.62 24.93 15.30 20.18 100.00  ז
 0.15 6.61 13.51 16.30 23.35 17.47 22.61 100.00  ח
 13.20 15.40 16.40 16.20 23.00 10.60 5.20 100.00  ט
 15.58 17.16 15.78 15.38 16.96 10.85 8.28 100.00  י
 13.96 14.91 14.53 15.68 17.21 13.58 10.13 100.00  יא
 15.44 20.51 13.67 14.18 14.18 11.65 10.38 100.00  יב
ס

 3.45 8.99 15.44 19.00 23.12 14.74 15.27 100.00  הכל
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