
 
 

 מערכת החינוך 

 . הקדמה1

השנה האחרונה מאופיינת ביציבות של המודדים המרכזיים של מערכת 
החינוך: במספרי התלמידים, בצפיפות התלמידים בכיתות, במספרי 
המורים ובמאפייניהם לא חלו שינויים משמעותיים. לעומת זאת חלו 
 במערכת החינוך שתי התפתחויות חשובות, אשר השלכותיהן העתידיות

עדיין אינן ברורות: הראשונה היא המשך יישום דו"ח שושני לשינוי שיטת 
התקצוב בחינוך היסודי, והשנייה היא פרסום דו"ח דוברת, אשר עסק 

 בבחינת מערכת החינוך על כל מרכיביה והעמיד הצעות לשינוי ושיפור. 
כבר היום ברור לחלוטין, שיישום דו"ח שושני שינה את חלוקת 

הספר השונים ובין החלקים השונים -יביים בין בתיהמשאבים התקצ
בתוך מערכת החינוך היסודי. השינוי המרכזי הוא תוספת משאבים 
למגזר הערבי, והפחתה ניכרת במשאבים המופנים למגזרים שנהנו בעבר 
מהעדפה )נתייחס לכך בהמשך ביתר הרחבה(. יחד עם זאת, אין עדיין 

ראשית, מפני שהוחלט שהיישום אפשרות להצביע על ההשפעות במלואן. 
יהיה מדורג ויימשך לפחות חמש שנים, שנית, מפני שנמשכו בשנה 
האחרונה גם קיצוצים תקציביים, ושלישית, בשל חוסר ההכרה 

הספר ומנהלי אגפי החינוך ברשויות -והמודעות של חלק ממנהלי בתי
המקומיות למשמעויות העמוקות של שינוי שיטת התקצוב. לפיכך, חלק 

-ארגון המשאבים הבית-ספר קטנים, ורה-מן השינויים, כגון סגירת בתי
ספריים, אינם ניכרים במלואם בינתיים. יחד עם זאת, אפשר להצביע על 

 כך שהדו"ח הביא ליתר שוויוניות בהקצאת המשאבים בחינוך היסודי.
ידי הממשלה, נתקלות עתה -המלצות דו"ח דוברת, שהתקבלו על

שומן המלא, ואפילו החלקי, נראה בעייתי בשלב זה, בקשיים ניכרים, ויי
ואולי אף מוטל בספק. יחד עם זאת ברור שהדו"ח יהווה את הבסיס לכל 
דיון ציבורי על מערכת החינוך בעתיד, הוא חבק בתוכו חלק גדול 
מהדו"חות הקודמים, שהתייחסו למערכת החינוך, לתכנית על כוללנית, 

ות כעת נקודת מוצא נאותה לדיון ועל כן ההמלצות הכלולות בו מהו
 בסוגיות המרכזיות של מערכת החינוך.  
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גם השנה נייחד את התיאור ה"כמותי" לשני הגורמים המרכזיים 
במערכת החינוך, התלמידים והמורים. בהתייחסותנו לתלמידים נדון 
בעיקר בתופעת התנועה "האופקית" בין חלקיה השונים של המערכת, 

דתי, ובין -ן החינוך הממלכתי לחינוך הממלכתידהיינו המעברים בי
החינוך הרשמי לחינוך המוכר, ומהחינוך הציבורי אל החינוך הפרטי 

(. באשר למורים, ניגע בעיקר בשאלה, האם צפוי מחסור במורים 2)סעיף 
 (. 3בעתיד הקרוב ואם כן, כיצד ראוי להתמודד עמו )סעיף 

של שינוי שיטת התקצוב בדיון התקציבי נתמקד בתוצאות הראשוניות 
בחינוך היסודי ובפירוט הצורך להרחבת שיטה זו גם לחינוך של ילדי 

 (. 4הגנים וגם למערכת החינוך לבעלי צרכים מיוחדים )סעיף 
של הפרק מתמודד עם מדיניות החינוך בהציעו ניתוח למקור  5סעיף 

המשבר של מערכת החינוך ובהציעו דרכים להתמודד עימו. הניתוח 
קד בקיטוב המאפיין את מערכת החינוך, בניתוח האוכלוסיות שאינן מתמ

ממצות את יכולותיהן, ולסיום אנו מעלים הצעות בשלושה תחומים 
מרכזיים: איכות כוח האדם, תכניות הלימודים ותכנית הליבה, ושינויים 

 הספר.-בתקצוב בתי

 . אוכלוסיית התלמידים 2

ם בשנים האחרונות השינויים המערכתיים הדמוגרפיים החשובי
מתבטאים בשינוי היחסים המספריים בין חלקיה השונים של המערכת 
ולא בהיקפיה הכוללים. הכוונה בעיקר לגידול המשמעותי בחלקו של 
המגזר הערבי ושל המגזר החרדי על חשבון המגזר היהודי הממלכתי 

 דתי. -והממלכתי
והם  שיעורי הגידול של מערכת החינוך במגזר הערבי מתמידים

גבוהים במידה ניכרת מאלה של המגזר היהודי.  אנו עדים בשנים 
האחרונות להאצה של הגידול במערכת החינוך הערבי בכל שכבות הגיל. 

-מקורו של הגידול בעיקר בריבוי הטבעי, ואילו בגני הילדים ובחינוך העל
יסודי נוסף לכך גם המרכיב של עליית שיעורי הלמידה. שתי תופעות אלה 

הצטרפותם של  –ן חדשות, אולם הצטרפה אליהן תופעה חדשה בעליל אינ
 תלמידים שלא נולדו בתחומי ישראל למערכת החינוך הערבית. 

הספר -תלמידים מכלל התלמידים בבתי 5000-, כל שנה, כ1998מאז 
לשני  1.5של המגזר הערבי לא נולדו בישראל. מדובר בשיעור שבין 
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תלמידים שאינם ילידי הארץ  בכלל אחוזים מכלל המערכת. חלקם של 
, כשהוא עמד 2002-2003יהודית היה בשיאו בשנים -מערכת החינוך הלא

על קצת מעל שני אחוזים. בשנים האחרונות ניכרת האטה בתהליך זה. 
 169-ל 356-ירד מספר התלמידים ילידי חו"ל בכיתות א' מ 2000מאז 

דה במספר "העולים" . נראה  לנו, ששני תהליכים גרמו לירי2004בשנת 
במגזר הערבי, התחדשות האינתיפאדה מצד אחד, והקשחת מדיניות 

 איחוד המשפחות, מצד שני.
הקבוצה השנייה ששיעורה בכלל התלמידים גדל במידה רבה היא 

חלקה מתוך כלל מערכת החינוך היהודית עלה  –האוכלוסייה החרדית 
וכות טווח בכל לרבע. יש לכך השפעות אסטרטגיות אר 2005-והגיע ב

היבט של מערכת החינוך, החל בהישגים במקצועות הלימוד השונים, 
. 1עבור לאפיוני כוח האדם בהוראה, וכלה בתקצוב ובצורכי הבינוי

ההתפתחות רגישה במיוחד בכל הקשור לסוגיית מעבר התלמידים 
 דתי( לחינוך החרדי. -מהחינוך היהודי הרשמי )ממלכתי וממלכתי

והשנה הרחבנו את  1997-2003התבססנו על נתוני  בסקירות קודמות
מציג את ממצאי  . לוח נספח )בסוף הפרק(2005-ו 2004הבדיקה גם לשנים 

הבדיקה לגבי המעברים בין המגזרים השונים של מערכת החינוך. 
מאששים את ממצאינו מהשנים  2005-ו 2004הממצאים הנוספים לשנים 

ודית הממלכתית, למרות שמספר הקודמות. דהיינו, מערכת החינוך היה
תלמידיה הכולל הולך ומצטמצם, "ייבאה" בכל השנים יותר תלמידים 

דתי מאשר היא "ייצאה" אליו. כמו כן, מספר -מהחינוך הממלכתי
התלמידים שמערכת החינוך הממלכתי "איבדה" לטובת  מעיין החינוך 

נוך התורני לא עבר אף פעם את סף המאה תלמידים לשנה, ולגבי החי
בין השנים  478מדובר בלא יותר מחמש מאות )למען הדיוק  –העצמאי 

 (, כאשר התופעה הולכת ומצטמצמת. 2000-ל 1999
גם כאן  –דתי לחינוך החרדי -באשר למעברים בין החינוך הממלכתי

המספרים מאד נמוכים. באף שנה מספר העוברים נטו  לרשת מעין 
העוברים נטו לרשת החינוך , ומספר 200החינוך התורני לא עלה על 

                                           
רדי טרם נבדק לעומקו. חלק מהבנייה היא חדשה, כלומר הקמת הבינוי במגזר הח 1

ידי -מבנים חדשים, בייחוד בערים ובשכונות ישנות וחדשות, המאוכלסות בעיקר על
מתבטא בהעברת  –אשר גודלו איננו ברור בשלב זה  –חרדים. לעומת זאת חלק אחר 

מידי החינוך דתי, לרשות תל-מבנים, ששימשו בעבר את החינוך הממלכתי והממלכתי
 החרדי.



 הקצאת משאבים והתפתחות השירותים –חלק א'                                                             

 
 
 

126 

, כאשר בשנה האחרונה לבדיקה הוא אף היה 400העצמאי לא עלה על 
 נמוך ממאה.

המעברים בין שתי הרשתות החרדיות דומים בסדרי הגודל שלהם  
הכל, אפשר -למעברים בין הרשתות החרדיות לחינוך הממלכתי. בסך

כל לומר, שהמערכת היחידה שמאזן המעברים שלה חיובי לעומת 
המערכות האחרות הייתה רשת החינוך העצמאי. לעומת זאת המערכת 
היחידה שמאזן המעברים שלה היה שלילי לעומת כל הרשתות הייתה 

דתית. המסקנה החד משמעית היא, שהגידול הרב -המערכת הממלכתית
בחינוך החרדי נובע רובו ככולו מגידול טבעי ולא ממעבר של תלמידים 

דתי אליו. לקביעתנו זאת יש לצרף שתי -ממלכתימהחינוך הממלכתי או ה
 הסתייגויות:

ספר. ייתכן -ראשית, הנתונים מציגים בפנינו את המעברים בגיל בית
שהחינוך החרדי מצליח לגייס ילדים כבר בגיל הגן, והוא עושה זאת על 
חשבון החינוך הממלכתי. במקרה זה הנטייה שלא לשנות את ההשתייכות 

 תפעל לטובת החינוך החרדי. בתוך מערכת החינוך 

שנית, ההתייחסות למעברים נטו בין הזרמים מעלימה מעינינו את 
העובדה, שהתנועה בין הזרמים קיימת בכל זאת, וככל שהזרם הוא קטן 
יותר כך התנועה היא בשיעורים גדולים יותר לגביו. לפיכך כניסה ויציאה 

ירושה תחלופה של כאלף חמש מאות תלמידים במעין החינוך התורני פ
  של כחמישה אחוזים מכלל תלמידיו מדי שנה.

 . המורים והביקוש למורים3

התייחסנו בעבר למבנה הדמוגרפי, ובמיוחד להרכב הגילי של כוח 
ההוראה ולהשפעה שיש לכך על מערכת החינוך. במלים אחרות מדובר 
בביקוש למורים, שעל מורכבותו הרבה עמדנו בעבר )בפרקים קודמים(. 

זיות הביקוש למורים מושפעות באורח בולט מהעדפות המורים לעבוד תח
במשרות חלקיות, משיעורי הפרישה שלהם מהוראה, מהפיצול המאפיין 
את מערכת החינוך בין המגזרים השונים )לאומיים ודתיים(, מהחלטות 
בדבר הקצאת שעות לימוד, ומהחלטות ארגוניות ומנהליות נוספות בכל 

דה של המורים )שעות פרונטליות מול התלמידים, הנוגע לתנאי העבו
 שעות תפקיד, קביעת אזורי רישום, וכדומה(. 

אין בכוונתנו להיכנס במסגרת הפרק לניתוח מורכבות זאת, וכן איננו 
נכנסים לעצם עריכת התחזיות. יחד עם זאת, ברור, בהקשר לביקוש 
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כותם יש למורים, כי כדי להעלות את שכר המורים, וכדי לשפר את אי
לפעול להקטנת מספר המורים יחסית למספר התלמידים. אין המדובר 
בהכרח בצמצום מספר המורים בפועל, כלומר ייתכן אפילו שתחול הגדלה 
במספר המורים. הדבר תלוי במידת הגידול של מערכת החינוך, בהסכמות 
הסופיות בדבר מבנה המשרה, בדרישה לגבי שעות הוראה פרונטליות, 

הספר, בשינויים נוספים, כגון תוספת מורות -עות הלימוד בבתיבמספר ש
ספר קטנים וכו'. דבר זה ניתן -יועצות, ופריסת "רשת ביטחון" לבתי

ידי מספר אמצעים, אשר ניתן לנקוט בהם במקביל. מדובר -להשגה על
 בעיקר באמצעים בעלי פוטנציאל השפעה גדול ביותר, כגון: 

 במשרה מלאה;הגדלת שיעור המורים העובדים  .1
 כל משרתם המלאה;-הגדלת שעות ההוראה בפועל בכיתה מתוך סך .2
 הספר;-ניצול יעיל יותר של שעות ההוראה המועברות לבתי .3
 הקטנת מספר שעות הלימוד לכיתה )לאו דווקא לתלמיד(;  .4

ידי הקטנת השונות בגודל הכיתה הממוצע -הקטנת מספר הכיתות על .5
 פר התלמידים הממוצע בכיתה(.ידי הגדלת מס-)כלומר לאו דווקא על

מהלכים אלה, המקובלים בחלקם על ארגוני המורים יכולים להביא 
 . גם ללא פיטורים כפוייםלצמצום מספר המורים 

 –להלן נתייחס לאחד הצעדים האפשריים למניעת פיטורים כפויים 
הרחבת מסגרת האפשרויות לפרישה מוקדמת מרצון. ההערכה היא, 

ך מיותר עם המורים והוא יעיל יותר תקציבית שצעד זה מונע חיכו
 באופן כללי ביותר היתרונות הם אלה:וחינוכית. 

מורה חדש  מעלותפי שתיים גבוהה כמעט יוצא לגמלאות העלות מורה  .1
 נכנס למערכת.ה

היות שמורים צעירים אינם נהנים משעות גיל, החלפת מורים ותיקים  .2
 אחוז. 15-בבצעירים יכולה להקטין את הביקוש למורים 

 ניתן להפנות חלק מהחיסכון להעלאת שכר המורים הצעירים. .3

הוצאה מסיבית של מורים מבוגרים לגמלאות תשיג הוצאתם של  .4
 המורים השחוקים והבלתי יעילים מהמערכת.

אפשר, במקרה הצורך, להחזיר לעבודה מורים טובים שפרשו,  .5
קרן בתשלום לפי שעות אפקטיביות, ללא הפרשות לקרן פנסיה ו

דבר זה  –השתלמות, ובלי לפגוע בזכותם לקבל את מלוא הקיצבה 
 יהיה לטובת המערכת.

יציאה מוקדמת לגמלאות מאפשרת צמצום כוח האדם בהוראה מתוך  .6
 הסכם ולא באורח כפוי.
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לדוגמא, נתייחס לאפשרות להוציא לפרישה מוקדמת כל מורה 
עוניין בכך בגיל ומעלה )או מורה שיהיה מ 55שתהיה מעונינת בכך מגיל 

 ומעלה(.  58
ונתוני  2003-נחשב את העלויות על סמך נתוני גיל וותק של המורים ל

+ ואנו 50מורים בגיל  31,896היו  2003, כאשר בשנת 2002שכר לשנת 
שליש הן מורות -. ההנחה תהיה, ששני2מתוכם 55-60נתייחס רק לבני 

 ת. ושליש מורים, ושמחציתם ירצו לפרוש לפנסיה מוקדמ
המשמעות היא, שכל אחד מהפורשים יקבל פנסיה לשנתיים נוספות 

, 55מורות בנות  720-בהנחות אלה יפרשו כ –מעבר למה שמתאפשר היום 
. 59מורים בגיל  260ועוד  58מורים בגיל  360, 56מורות בגיל  630-כ

אחוז מהשכר  60הפנסיה הממוצעת למורים אלה תהיה בשיעור של 
 האחרון. 

 -שנה היא כ 30ישובינו עלות מורה למעביד בוותק ממוצע של על פי ח
אחוז פנסיה היא  60שקל, ועלות הפנסיה שלו בהנחה שהוא מקבל  12,000

שקל בלבד.  5,600-. לעומת זאת, עלות מורה צעיר היא כ3שקל 4,400-כ
שקל: שכר העובד  2,000מכאן שיציאת עובד לפנסיה חוסכת למדינה 

של העובד הוותיק ושכר העובד החדש. צריך  שכר הפנסיה –הוותיק 
לזכור, אמנם, שעלות העובד הצעיר עולה בקצב גבוה יחסית בשנים 
הראשונות, אולם, נראה לנו, שהיתרונות החינוכיים והמקצועיים, 
בתוספת העובדה שאין בצדם עלות כספית ואולי אפילו יש בכך משום 

עה זאת )ראה החישוב חיסכון, מחייב להערכתנו התייחסות רצינית להצ
 להלן(. 2, 1בלוחות 

                                           
, 57לא נתייחס לגילאים הבוגרים יותר, היות שלמורות ניתנת אפשרות לפרוש בגיל  2

ומעלה ומורים שהם  57, ללא שום מגבלות. כלומר, שמורות בנות 60ולמורים בגיל 
, שהמשיכו לעבוד, בחרו בכך והם לא ייכללו בציבור המורים המעונין 60מעל גיל 

 .לצאת לפרישה מוקדמת
3
 לא כל הרכיבים הם פנסיונים.  
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 . תחשיב עלות להוצאת מורים ותיקים לגמלאות 1לוח 

 מורים שיצאו לפרישה מוקדמת 

-על יסודי הכל -סך 
 יסודי

 1,200 800 2,000 שנה( 30)ותק ממוצע של  מספר המורים

 12,000 12,000 12,000 )ש"ח( עלות נוכחית לחודש

 4,400 4,400 4,400 )ש"ח( 4ות פנסיה לחודשעל

 7,600 7,600 7,600 )ש"ח( חיסכון חודשי

 5,600 5,600 5,600 )ש"ח( עלות מורה צעיר

 2,000 2,000 2,000 חודשי כולל למורה )ש"ח(חיסכון 

 1,000 693 1,693 מספר המורים הנדרש

 200 107 307 חיסכון במורים

מת של מורים . היקף החיסכון השנתי כתוצאה מפרישה מוקד2לוח 
 )מיליוני ש"ח( 

 288.0 ותיקיםושנתית של המורים השכר  עלות

 105.6 עלות שנתית של פנסיה למורים הוותיקים

 113.8 שנתית של המורים הצעיריםשכר עלות 

 68.6 5בשנה הראשונה חיסכון שנתי

 . תקצוב4

הספר הוא נושא מורכב, בעל השלכות רבות ומסועפות לגבי -תקצוב בתי
הספר. גם היום, שנתיים לאחר הפעלת דו"ח שושני, וכמעט שנה -בית חיי

מפרסום דו"ח דוברת, מערכת החינוך מפעילה שיטות תקצוב שונות לכל 
אחד משלבי החינוך בה. הקושי המרכזי ביישום ההמלצות להפעלת תקן 

. בהעדר 6דיפרנציאלי לתלמיד אינו חינוכי או ארגוני, כי אם כלכלי פוליטי
קציב לביצוע המעבר משיטות התקצוב הנוכחיות לתקצוב תוספת ת

                                           
 כפול שני אחוזים לכל שנת ותק. 0.89שכר כולל כפול  4
בשנה השנייה החיסכון קטן יותר, כי שכר המורים הצעירים עולה מהר יותר וחלק  5

 מהם אולי יזכה גם בתוספת מורה אם.
 ההמלצה המרכזית של דו"ח שושני הייתה להפעיל תקצוב לפי תקן דיפרנציאלי 6

(. יש לציין, ששיטת תקצוב זו הומלצה בדו"חות המרכז 2002לתלמיד בחינוך היסודי )
שוב ושוב בשנים שקדמו לעבודת הוועדה לבדיקת שיטת התקצוב. הדבר אומץ והוצג 

  כך גם בדו"ח דוברת.   -בדו"ח שושני ואחר
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כלכליים(, ובמיוחד -דיפרנציאלי לתלמיד )על פי נתוני רקע חברתיים
כאשר היישום מתבצע תוך כדי מהלכים של קיצוץ תקציבי, הפעלת 
התכנית אמורה לבטל עיוותים היסטוריים )במונחים של הקצאה 

ם שיועדו בעבר לקבוצות שוויונית(, היא חייבת לגרום לכך שמשאבי
אוכלוסייה מועדפות )מבחינת ההקצאה לתלמיד(, יועברו לקבוצות 
אוכלוסייה מקופחות )מאותה הבחינה(. הכוונה היא, במונחים יותר 

דתי והחינוך -ברורים, שיחול מעבר של תקציבים מהחינוך הממלכתי
החרדי אל החינוך הערבי. יתירה מזאת, השוויון המיוחל מושג לא 

וצאה מהגדלת ההקצאה לתלמיד באוכלוסיות החלשות, כי אם בעיקר כת
כתוצאה מהקטנת ההקצאה לתלמיד באוכלוסיות שהועדפו בעבר )חלקן 

 חלשות גם כן(. 
)שנה לפני  2003-2005כאשר בדקנו את תקצוב החינוך היסודי בשנים 

יישום דו"ח שושני ושנתיים מאז היישום(, התברר שזה בדיוק מה שקרה. 
ידי -פת התקציב שיועדה ליישום דו"ח שושני נבלעה כמעט כולה עלתוס

קיצוצי התקציב הגלובליים בתקציב משרד החינוך והגידול הטבעי. 
כתוצאה מכך, תקצוב המגזר הערבי כמעט ולא השתנה )למעט תוספת 

אחוזים למגזר הבדואי(, ולעומת זאת, התקצוב  10משמעותית של מעל 
ושל מוסדות מוכרים, שאינם רשמיים, ומוסדות של מעיין החינוך התורני 

הפטור פחת במידה ניכרת. תקצוב החינוך הממלכתי פחת במקצת )בסדר 
דתי ורשת החינוך -גודל של כאחוז וחצי(, ותקצוב החינוך הממלכתי

 העצמאי כמעט ולא השתנה. 
ספר -מספרים אלה אינם חושפים את כל התמונה. קיימים בתי

ספר שתקציבם קטן. חשוב -ר ולעומתם בתישתקציבם גדל הרבה יות
לזכור, שמדובר בפרק זמן של שנתיים בלבד מתוך תהליך יישום המתוכנן 

שנתיים נוספות. -לחמש שנים, וקרוב לוודאי שהוא יימשך לפחות שנה
 בכל אופן, כיווני ההשפעה הנוכחיים של דו"ח שושני ברורים.

קה מאד כלפי מהלך כיווני ההשפעה הברורים הללו יצרו התנגדות חז
של ביסוס היישום של התקצוב הדיפרנציאלי. ההתנגדות כוונה כלפי 

-תיקונים בשיטת התקצוב לחינוך היסודי וכלפי הרחבתה לחינוך העל
יסודי. התיקונים מתוכננים להביא להעתקת משאבים נוספת למגזר 

יסודי. במציאות הפוליטית, החברתית -הערבי ולהרחבתה לחינוך העל
יהודי, תוך פגיעה לעיתים -ית, יצירת העדפה תקציבית לחינוך הלאהנוכח

קשה במגזרים שלמים בחינוך היהודי, שחלקים ממנו גם הם מאופיינים 
 ידי תנאי רקע וסביבה קשים, היא כמעט בלתי אפשרית. -על
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שננקטה לאחרונה באנגליה ובאוסטרליה, שתיהן  –דרך אפשרית 
היא לבצע את המהלך תוך  –ת התקצוב מדינות בהן בוצעו שינויים בשיטו

ספר לא ייפגע ברמת התקצוב שלו. כמובן שהדרך -הבטחה שאף בית
הזאת יקרה יותר, אך מוצע ליישמה בהדרגה לאורך מספר שנים, תוך 

-כלל בתי-ספר קטנים מאד.  בדרך-ליווי בצעדים המעודדים איחוד בתי
ת לתלמיד. אולם, הספר הקטנים יותר הנם יקרים ביותר במונחים של עלו

יחסית לתועלת הכלכלית, העלות החינוכית והחברתית, של המעבר 
 לשיטת התקן הדיפרנציאלי, אינה גדולה.

יסודי היא -הפעלת התקן הדיפרנציאלי בחינוך היסודי ובחינוך העל
פשוטה יחסית לביצוע, אולם יש קושי בהחלתה על שתי אוכלוסיות 

 די החינוך המיוחד.  חשובות: הילדים בגני הילדים ותלמי
בגני הילדים, מדובר בכך, שהפעלת התקן הדיפרנציאלי לתלמיד 
תחייב הפחתת מספר הילדים התקני בגן )כבר היום קיים תקדים לכך, 
אך מידת הדיפרנציאציה קטנה מאד, והיא מתייחסת לאפיון היישוב ולא 
 לאפיון הילדים בגן(, ואולי גם הגדלת תקן העובדות. באשר לתקצוב

כאן המרכיב המשמעותי ביותר בקביעת  –תלמידי החינוך המיוחד 
חינוכי )בניגוד לכלל  –לימודי  –התקצוב צריך להיות האפיון התפקודי 

הנוהג היום, לפיו שני הגורמים המשפיעים על רמת התקצוב הם, בעיקרו 
של דבר, האפיון הרפואי, והמסגרת הלימודית של התלמיד(. מכל מקום, 

ת עדיין עבודה רבה בגיבוש הצעה אופרטיבית לגבי שתי ברור שנדרש
 אוכלוסיות תלמידים חשובות אלה.

 . על מדיניות החינוך 5

זה שנתיים שבתחום מדיניות החינוך שוררת אי בהירות. בשנתיים אלה 
מונתה ופעלה ועדת דוברת על מנת להציע מדיניות שתחולל שיפור 

ימודיים במיוחד. דו"ח בתפקוד מערכת החינוך בכלל, ובהישגים הל
הוועדה פורסם לפני כשמונה חודשים ובעקבותיו לא קרה הרבה, בעיקר 

 במישור של הפעלת מדיניות לשיפור משמעותי בהישגי התלמידים. 
דומה, שעל מנת להתוות צעדי מדיניות, שיביאו לשינוי בתפקודם של 
חלק גדול מבין התלמידים, נחוץ למקד את מקור הבעיה עמה אנו 

 מדוע רבים כל כך חשים שמערכת החינוך מצויה במשבר?  –תמודדים מ
בבואנו לדון במערכת החינוך בישראל, אנו רושמים לזכותה את 
ההישגים המרשימים של קליטתם המוצלחת של מיליוני העולים מאז 
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קום המדינה. הקליטה התבצעה על אף הגידול הדמוגרפי שהתמיד כל 
נית אחרת לא ידעה כמותו. הנגישות השנים, גידול שאף מדינה מודר

למערכת החינוך אוניברסלית והיא מעוגנת בחוק חינוך חובה ובחוקים 
כלל המערכת -נוספים שתרמו להסדרת שירותי החינוך במדינה, ובדרך

איננה "סובלת" ממחסור במורים. אולם, על רקע זה מתעוררת השאלה, 
לדי ישראל אינם כיצד ניתן ליישב את העובדות הבאות: מצד אחד, י

נופלים, ובמקרים רבים אף עולים על ילדי מדינות אחרות, בהיקף 
ובאיכות המשאבים המוקדשים לחינוכם, ושיעורי הלמידה שלהם 

תיכוניים )אקדמיים ואחרים( הם מן הגבוהים בעולם?  -בלימודים על
ומצד שני, מבחני הישגים בינלאומיים, הנערכים בשנים האחרונות, 

ים שונים של רמת ואיכות החינוך מצביעים בעקביות על ואינדיקטור
הישגים בלתי משביעי רצון. מדובר בכך, שההישגים הלימודיים הנם 

-ברמה של מקצת מן הארצות המתפתחות; ובכך שרמת הניכור כלפי בית
הספר, שיעורי ההיעדרות והאיחורים של תלמידי ישראל הם מן הגבוהים 

 בעולם.  
ת הללו נעוץ בכך, שקצת למעלה ממחצית דומה שההסבר לתוצאו

מהתלמידים מתפקדים במערכת החינוך ברמה גבוהה וחלקם אף ברמה 
גבוהה מאד, כמקובל במתקדמות שבמדינות המערב; ולעומתם, שיעור 

אחוז מקרבם( מתפקדים בתת רמה,  40-גבוה מאד מתלמידי ישראל )כ
 חות. חלק ניכר מתוכם ברמה המאפיינת חלק מן הארצות המתפת

אכן האינדיקטורים הבינלאומיים חושפים גם את זאת, בהעמידם את 
השוויון -במודד המצביע על אי ישראל באחד המקומות הראשונים בעולם

כלומר, ישראל מובילה בין המדינות  –בהישגים במבחנים הבינלאומיים 
 ברמת הפיצול וברמת הקיטוב של תלמידיה.

יסודות לפיצול ושיסוע  ושא בחובאין לנו ספק כי מצב עניינים זה נו
ההצלחה במערכת החינוך אינה מתחלקת -חברתי, היות שההצלחה ואי

באורח שווה: ההצלחה מאפיינת קבוצות ומגזרים חברתיים מסוימים, 
קבוצות ומגזרים אחרים. הבעיה החברתית הניצבת בפנינו  –הכישלון 

נה. אין ספק היא ביסוד קיומה של החברה, היא בעיה מן המדרגה העליו
כי בקרב קבוצות התלמידים, שאינם מגיעים לכדי הישג משביע רצון 
במערכת החינוך, מצוי שיעור ניכר של תלמידים ותלמידות שכשרונותיהם 

אנו ניצבים בפני עוול  –הפוטנציאליים לא הגיעו לידי מימוש. ואם כך 
בגין  חברתי בגין הנזק האנושי שמצב זה גורם, אך גם בפני נזק לאומי,

 הנצחה של עוני ושל נחשלות לימודית.   –אובדן כישרון )הון אנושי( ואולי 
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אמנם השתתפות במערכת החינוך היא תנאי ראשון להישגים 
אך אין זה תנאי מספיק; נכון שתנאי הכרחי לתפקודה של  –לימודיים 

מערכת חינוך כל שהיא הוא, שלכל כיתה במערכת יהיה מורה, ואולם אין 
מספיק. אמנם רוב בוגרי מערכת החינוך הנם יודעי קרוא וכתוב,  זה תנאי

מסוגלים לקרוא את מפת ישראל ואת כותרות עיתוני הערב, ושולטים 
באריתמטיקה בסיסית, הנחוצה להבנת החשבון המופק בידי מכונת 
החישוב בקניון. ואולם, אנו זקוקים לתפוצה רחבה יותר של סגולות 

רבה, על מנת שבוגרי המערכת יעמדו אינטלקטואליות גבוהות בה
בהצלחה בתחרות הבינלאומית במשק הגלובלי, ועל מנת שהצעירים של 
היום יוכלו לייצר לעצמם ולצאצאיהם חברה מתקדמת, סובלנית, 
תרבותית ומשכילה יותר בשנים הבאות )ממילא תלמידינו גם יעמדו 

 בהצלחה רבה יותר במבחנים הבינלאומיים(. 
מיוחד את השליטה הטובה בשפה זרה אחת, את ראוי להדגיש ב

יסודות הפיסיקה והביולוגיה, הנדרשים להבנה של המציאות בה אנו 
פה ואת יכולת -חיים ומתפקדים, את יכולת ההתבטאות הרהוטה בעל

הכתיבה והניסוח, ואת יסודות ההומניסטיקה, כדי להפוך לאזרח מבין 
יונו וסקרנותו של דור ופעיל, להורה מצליח, שביכולתו לגרות את דמ

 הילדים.
ניתן לציין, אפוא, כי לגבי חלקים ניכרים מהציבור במדינה )עולים 
וילידים(, מערכת החינוך הצליחה לתרום את תרומתה, בהקניית השפה 

כך שצעירים אלה  –ומיומנויות היסוד, ובהקניית הידע הבסיסי 
תים בהתבגרם השתלבו בהצלחה במערכות ההשכלה הגבוהה ובשירו

למיניהם. ואולם בחלקים אחרים של החברה, ההצלחה ההתחלתית של 
עצם ההשתתפות במערכת החינוך לא הקנתה את ההשכלה והמיומנויות 
הדרושים לתפקוד מוצלח בחברה מודרנית. כאן נדרש שלב נוסף של 

 קידום ופיתוח שיש להחילו בכמה ממגזרי הציבור. 
ת ישראל: המגזר הערבי, מדובר בעיקר בשלושה מגזרים באוכלוסיי

 הפריפריה היהודית של חלק מן הערים ועיירות הפיתוח, והמגזר החרדי. 
המגזר הגדול ביותר שאת תפקודו והישגיו יש לשפר הוא המגזר 

אחוז מתלמידי מערכת החינוך, ובכיתה א' הם  20-הערבי. הערבים הם כ
רבים מקרב  אחוז מכלל התלמידים. יש לציין, אמנם, שישנם צעירים 27.5

מגזר זה המגיעים להישגים מרשימים, ובמיוחד יש לציין את המיעוט 
הנוצרי, שהישגיו עולים בממוצע על ההישגים של היהודים. ואולם אין 
להתחמק מן העובדה, שרמת ההישגים הממוצעת של בני ובנות המגזר 
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הערבי, הן במבחנים הבינלאומיים הנזכרים והן בבחינות הבגרות שלנו, 
וכה מרמת ההישגים הממוצעת של התלמידים והתלמידות במגזר נמ

 היהודי. 
ספק אם ניתן לערער על כך, שללא ההשתתפות של ערבים ישראלים 
בתהליכי הייצור, במקצועות החופשיים, במסחר ובעסקים, בחינוך הגבוה 

יהיה סיכוי להגיע להכנסה לאומית גבוהה יותר ולקיים רמת  –ובמדע 
תים חברתיים בדוגמת הארצות המפותחות במערב. לכן, חיים ורמת שירו

גם מי שאינו חדור הכרה בערכי שוויון לא יוכל להימלט מן המסקנה שיש 
 לשדרג את החינוך של המגזר הערבי.

מגזר שני, שדומה כי ילדיו אינם מגיעים לשיא מיצוי היכולות 
 או ליתר דיוק: –הטבועות בהם, הוא הפריפריה היהודית הוותיקה 

חלקים ממנה. הכוונה לחלק מילדי עיירות פיתוח מסוימות, לחלק ניכר 
מילדי השכונות הדלות של ערי ישראל, ולחלק מילדי העולים שהגיעו בגלי 

בעשרים השנים האחרונות. גם כאן, סביר להניח,  שרבים יסכימו  ההעליי
להתייחס לתפקוד הלימודי של בני ובנות מגזר זה, במונחים של צדק, 

יון לפי הנחות היסוד של בינוי אומה חדשה. ואולם, גם מי שיסרבו שוו
לדון בסוגיה זאת במונחים של צדק חלוקתי, יאלצו להסכים לכך 
שקבוצה זאת גדולה  ורבת משתתפים מדי. כשם שטענו לעיל לגבי הצורך 
הישראלי המובהק בתפקודם של בנות ובני המגזר הערבי ברמה ובאיכות 

ם לגבי מגזר זה. אם חפצים אנו לעמוד באתגרי ביטחון גבוהים יותר, כך ג
מודרניים, לעמוד בתחרות עם ארצות תבל ובפרט מול המערב המפותח, 
ולהעניק לעצמנו שירותים חברתיים, רמת חיים ואיכות חיים, הדומים 

לא נוכל לעשות זאת ללא השתתפות מלאה ברמה  –לאלה במערב 
 כלה(. מקצועית גבוהה יותר )המושתתת על הש

המגזר השלישי אותו ראוי להזכיר בדיון זה, כמגזר הטעון שינוי      
בהרגלי החינוך של בניו ובנותיו, הוא המגזר החרדי. הישגיהם של חלק 
מילדי מגזר זה נופלים מן ההישגים הממוצעים היות שהם "אינם 
משחקים במגרש החינוכי הרגיל": מוסדות החינוך של חלק ניכר מהם 

ימודי לשון זרה, מתמטיקה, מדעים, היסטוריה ואזרחות )או נעדרים ל
 –שהם ניתנים במינון נמוך ביותר(. ממילא הישגיהם של בני נוער אלה 

נופלים מן הרמה הממוצעת.  –במידה שהם משתתפים במבחנים הנזכרים 
ושוב, כנאמר לעיל, החברה הישראלית איננה יכולה לוותר על תרומתם 

י מגזר זה למשק, לכלכלה, לחיים האזרחיים הפוטנציאלית של יוצא
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ולשירותים החברתיים. ראוי להדגיש, שמדובר היום בכרבע מגילאי 
 החינוך היהודיים.

, הטענה היא שחלק ניכר מבין התלמידים, שתפקודם לקוי לסיכום 
והישגיהם הלימודיים אינם משביעי רצון, הם ילדים עניים, הם ערבים, 

היהודית הוותיקה. לכן, אם אין כוונה לוותר  חרדים או גרים בפריפריה
אחוז מן המשאבים האנושיים הפוטנציאליים, כי אז שומה על  40-על כ

מדינת ישראל ומוסדותיה הממלכתיים להשקיע באוכלוסיות אלה את כל 
הדרוש, על מנת להעניק להן יכולת תפקוד ברמה גבוהה יותר )וכך ליצור 

 ני(.גם את התנאים ליציאה ממעגל העו
דיון זה מוביל לכמה מסקנות מרכזיות באשר למדיניות החינוך 
המתבקשת, אשר מחייבת היערכות חדשה בתחום כוח האדם בהוראה, 

 בתחום תכניות הלימודים ובתחום התקצוב.
, יש להביא לכך, שהמורים ילמדו בפועל בתחום כוח האדם בהוראה

יותר עבור יותר שעות ממה שהם מלמדים כיום ויקבלו שכר גבוה 
עבודתם. זאת תהיה, להערכתנו, הדרך היעילה ביותר למשוך כוח אדם 

 טוב יותר להוראה, ולהעלות את מעמדם הפרופסיונלי של המורים.
, יש לגבש תכנית ליבה בתוך תכנית בתחום תכניות הלימודים

הלימודים, אשר תחייב את כלל המערכת, ובה ייכללו כל המקצועות 
. מעבר 7תחותם התקינה של בוגרי מערכת החינוךהחיוניים להמשך התפ

 –ידי העמדת משאבים תקציביים ופיזיים נדרשים -על –לכך יש לאפשר 
תחומי לימוד אופציונליים נוספים בתחומי דעת שונים, ופעילות תרבותית 

הספר, כחלק אינטגרלי של יום הלימודים. יש -חברתית וספורטיבית בבתי
ליבה, והן את ביצוע הפעילויות האחרות,  לאכוף הן את הוראת תכנית ה

הספר לבין ביצוע התכנית, -ידי זיקה ישירה ומיידית בין תקצוב בתי-על
כפי שהדבר נעשה בכל הארצות בהן מתקיימות מערכות חינוך ציבוריות 

 ופרטיות במקביל. 
צריך להבטיח רמה שתאפשר את ביצוע שתי המטלות  בתחום התקצוב

שהיקף התקציב יענה על הצרכים, ושחלוקתו  תוך כדי הקפדה על כך,
 תהיה שוויונית, הוגנת ויעילה.

 להלן פירוט  ההצעות בשלושת התחומים:
 

                                           
7
 ידי אנשי המקצוע בתחומי החינוך השונים.-מדובר בתכנית שתגובש על  
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 א. שיפור איכות כוח האדם בהוראה 

המורים הם, ללא ספק, הגורם המרכזי ובעל החשיבות הראשונה במעלה 
במערכת החינוך. איכותם, מחויבותם למערכת החינוך וערכיה, 

יותם הם תנאי ראשון והכרחי לכל הצלחה. ללא שיתוף פעולה ומקצוע
 מלא מצדם לא ניתן יהיה להכניס שינוי משמעותי בתוך המערכת. 

דומה, שלקח זה נלמד היטב לאחרונה. אין לראות בשלילה או להוקיע 
את שאיפתם של המורים לשפר את תנאי עבודתם ושכרם. דרישות אלה 

עובדים וצריך להתחשב בהן ולכבד אותן. טבעיות ולגיטימיות לכל ציבור 
יחד עם זאת, ברור, שהתביעה הבסיסית וההכרחית, להערכתנו, 
מהמורים, לצמצם את מספרם ולהגדיל את היקף משרתם עומדת בניגוד 
מוחלט לתביעות פרופסיונליות אלה. יש לפיכך, להתאזר בסבלנות ולגבש 

הספר -ישהו בבתייחד עם המורים את המתווה הנכון שיביא לכך שהם 
שעות פרונטליות )תלוי בגיל  26-ל 23יום עבודה מלא, שהם ילמדו בין 

אחוז יותר ממה שהם משתכרים  30התלמידים(, ושהם ישתכרו לפחות 
אחוז יותר(. ההערכה היא,  50היום )ובשנות העבודה הראשונות אפילו 

מצד  שאפשר להגיע לפשרות  בתחום רגיש זה, בסיוע של רצון טוב והבנה
משרדי החינוך והאוצר, וארגוני המורים. על המעבידים לקבל את ארגוני 
המורים, כמי שאינם אויב, ושהסכמה ושיתוף פעולה עמם עדיפים על 
"כיפוף ידיים". מצד שני, על ארגוני המורים לקבל את העובדה שאי 
אפשר להמשיך את הסיטואציה הקיימת, ונדרשים מהם ויתורים 

 שעות העבודה ומסלולי הקידום.  משמעותיים בנושא
גם בנושא הכשרת המורים דרושה למערכת החינוך התארגנות שונה. 
המורים המכשירים עצמם להוראה בחינוך היסודי זקוקים לתגבור 
משמעותי במקצועות ההוראה ולהרחבה של ההשכלה הכללית שלהם. 

 כלל ההכשרה הפדגוגית שלהם הולמת את התפקיד. מורים-דומה שבדרך
המכשירים עצמם להוראה תיכונית, רוכשים ידע והתמצאות בתחום 
מקצועות ההוראה, ואולם ההכשרה הפדגוגית שלהם טעונה חיזוק 
ותגבור. ניתן לווסת את ההכשרה במערך הקיים של הכשרת המורים, תוך 
תמרוץ מתאים של המוסדות המכשירים )ולחליפין לצמצם את מספר 

סדות שאינם מתארגנים בהתאם(. הסטודנטים להוראה באותם המו
ייתכן שמהלכים מעין אלה יהיו פוריים יותר מאשר היפוך המערך של 

 הכשרת המורים כלו.
מעבר לכך תהליך הכשרת המורים חייב לאמץ טכניקות חינוכיות 
הידועות לנו כיום כטכניקות שיש בהן כדי לסייע בהוראת קבוצות 
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כדי  –ות או חדשות, ובעיקר תלמידים יוצאי שכבות חברתיות פריפריאלי
לאפשר הקניית מיומנויות יסוד בתחום הלשוני, במניפולציה של מספרים, 

 בהתמצאות במרחב, ביכולת ההבעה בעל פה ובכתב.

 ב. תכנית הלימודים ושיטות הוראה 

תכנית הליבה נידונה זה זמן רב בהרחבה במקומות שונים, והקושי אינו 
ההסכמה החברתית סביב תכניה מצד  בהכרה בחשיבותה, כי אם ביצירת

אחד, ובדרכי האכיפה שלה מצד שני. נראה לנו, יש להתנות באופן הדוק 
הספר לבין ביצוע תכנית הליבה )כפי -בין היקף התקציב המועבר לבתי

שנקבע בדו"ח ועדת שושני, ונקבע שוב בדו"ח ועדת דוברת(. יישום הדבר 
 וון זה. בפועל עשוי לקדם באופן ממשי הישגים בכי

דומה שניתן לייחס במידה רבה את העלייה בשיעור זכאי תעודת 
הבגרות, להסדרים שונים של תגבור לימודי ליוצאי אוכלוסיות 
פריפריאליות, בקבוצות לימוד קטנות, ואף להסדר של שיעורים שניתנו 
אחד לאחד. יש לפתח מערך תמיכה דומה לילדים בגני ילדים ובכיתות 

הספר היסודיים, המגלים קשיים ברכישת מיומנויות -הנמוכות של בתי
קריאה וכתיבה בעברית, פעולות החשבון הבסיסיות, שליטה  –היסוד 

 באותיות הלטיניות ועוד. 
ספר, ובמיוחד אם הוא מרקע חברתי שבו -מוצע כי תלמיד בבית

לא הייתה נורמה רווחת בדור האבות והאימהות, יוצמד  הלמידה
מכיר אותו ואת משפחתו ויבנה עמו קשר אישי. ל"מבוגר משמעותי", ה

-"מבוגרים משמעותיים" כאלה יכולים להיות כמובן רוב המורים בבית
-הספר, ואולם גם מי שאינם מורים בפועל אך נמצאים בדרך כלל בבתי

הספר יכולים למלא תפקיד זהת )כולל אף מקצת מן התלמידים הבוגרים 
תר שמבוגר משמעותי זה וקבוצת הספר, כלפי הצעירים(. רצוי ביו-בבית

ייפגשו כל  –התלמידים שבהדרכתו )לא יותר מעשרה, במידת האפשר( 
יום לשעה אחת, אם לתגבור לימודי וסיוע בהבנת הנלמד, ואם לשיחה 
בשאלות המטרידות תלמיד זה או אחר. גם בחינוך התיכון יש להתארגן 

בר כאן, יהיה כך שלכל תלמיד, ובמיוחד לתלמידים מרקע חברתי בו מד
 קשר עם מבוגר כזה.

ספר המשרתים בעיקר או בשיעור ניכר ילדי אוכלוסיות -לבתי
פריפריאליות, נחוץ שיהיה מנגנון המאפשר מגע עם הורי התלמידים, גם 
על מנת לקרבם לעולם ההשכלה והמיומנויות האינטלקטואליות וגם על 

תקלים מנת לסייע להם בהתמודדות עם ילדיהם, שחלק מביניהם נ
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ספר כאלה ִמשרת המורה חייבת -בקשיים לימודיים. פירוש הדבר, שבבתי
 לכלול מספר שעות שבועיות לקיומו של מגע כזה עם הורי התלמידים.

ספר אלה נחוץ שיהיו כלים ומשאבים לקיים פעולות מתאימות -לבתי
בחודשי הקיץ, בין אם להשלמת החסר לתלמידים מסוימים, ובין ובעיקר 

 תעל מנת למנוע חוויו –העניק שירותי חינוך מטרימים. דהיינו על מנת ל
ראוי לקיים  –כישלון, שיש בהן כדי לרפות ידיים ולפגוע במוטיבציה 

פעולות הכנה לקראת השלב הבא בלימודים )למשל: מחנות קיץ 
לתלמידים העולים מחטיבות הביניים לכיתות ז', מחנות שיש בהם 

משולב בלימודים שיגשרו על פני פערים  אלמנט של בילוי, ספורט ומשחק
הספר היסודי ובין מה שנדרש -קיימים )פעמים רבות( בין מה שנלמד בבית

 הספר התיכון(.-או בבית םכיסוד ללימודים בחטיבת הביניי

 הספר-ג. הסדרת התקצוב לבתי

לא ניתן להכניס את כל השיפורים עליהם דיברנו לעיל בלי להגדיל, ואפילו 
ת תקציב מערכת החינוך. ברור, שבמערכת החינוך, שהיא משמעותית, א

המערכת השנייה בגודלה מבין המערכות הציבוריות, יש לא מעט בזבוז 
וחוסר יעילות. למרות זאת, איננו סבורים שהיקף חוסר היעילות במערכת 
החינוך שונה במהותו לעומת מערכות ציבוריות אחרות. לפיכך, ביטולו 

 שים את כל אותם השינויים שהזכרנו. בלבד איננו מאפשר להג
ישנם שני יעדים עיקריים לפעולה בתחום התקצוב: ראשית, אומדן 
התוספת הנדרשת להעלאת ההישגים הלימודיים והחינוכיים של כלל 
מערכת החינוך, כדי להגביר את השוויון ולצמצם הפערים בתוכה; ושנית, 

אין בכוונתו לעמוד הספר. -שיפור איכות חיי התלמידים והמורים בבתי
במסגרת זו על ההיקף הנדרש של התוספת התקציבית, אך ניתן להצביע 
על הכיוונים הנדרשים, בעיקר בנושא שינוי שיטת ההקצאה של תקציבי 

 החינוך בין המגזרים השונים בתוך המערכת. 
בראש ובראשונה יש ליישם במלואן את המלצות דו"ח ועדת דוברת 

וי לשים דגש מיוחד על יישום מהיר במיוחד לתקצוב דיפרנציאלי. רא
במגזרים שקופחו עד כה, ובמיוחד במגזר הערבי, ובתוכו בקרב הבדואים. 

 –בגלל לחצים פוליטיים וחברתיים  –ההערכה היא, שאי אפשר יהיה 
לבצע מהלך זה על במלואו חשבון העתקת משאבים מהמגזר היהודי. גם 

כלל, -ציביות הן לוו, בדרךבמדינות אחרות בהן בוצעו רפורמות תק
ב"השוואה כלפי מעלה". כלומר, שמתחייב מכך להקצות תוספת תקציב 

הפניית תוספות  –משמעותית, ושנית להפעיל דיפרנציאליות ביישום 
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הספר שסבלו מקיפוח, והפחתה איטית ומוגבלת מאד -תקציב לבתי
זאת במקומות בהם יתברר שיש צורך להפחית. יש להדגיש, כי מדיניות כ

למטרה זאת. העברה  הקצאה ייחודיתיכולה להצליח רק אם יוחלט על 
מסיבית של משאבים בין מגזרים שונים בחברה הישראלית ובייחוד בין  
המגזר היהודי למגזר הערבי צפויה להיתקל בהתנגדות של חלקים בציבור 
היהודי, והיא גם עלולה לפגוע בהישגים הלימודיים וההשכלתיים 

 של חלק מבני ובנות מגזר זה. הנורמטיביים
בהקשר זה, חשוב להדגיש, כי כאשר מדברים על השוואת תקצוב בין 
המגזרים השונים, לא מדובר רק על התקציבי להוראה. ועדת דוברת 
גיבשה גם סל שירותים לתלמיד, שיש להבטיח שהוא יחולק באורח 

זיות. שוויוני. מעבר לכך, קיים פער חמור ביותר בתחום התשתיות הפי
 1500-במגזר הבדואי בדרום בלבד, יהיה צורך לבנות בשנים הקרובות כ

מיליון שקל להשלמת חסרים ולהחלפת מבנים  750כיתות בעלות של 
מדובר בסכום שהוא לכל  –פסולים ושכורים. לגבי המגזר הערבי בכללותו 

 הפחות כפול. 
עוד חשוב להרחיב את התקצוב הדיפרנציאלי לעבר גני הילדים 
ותלמידים בעלי צרכים מיוחדים )כפי שהוסבר בראשית הפרק(. ברור 
שהתקצוב הדיפרנציאלי בשתי קבוצות אלה מחייב חשיבה אחרת, כמו 
לדוגמא, לבטא את התקצוב הדיפרנציאלי בגיל הרך בהקטנת מספרי 
התלמידים בגני ילדים המשרתים אוכלוסיות חלשות, ובהוספת כוחות 

מידי החינוך המיוחד, ככל הנראה יהיה צורך עזר בגנים אלה. באשר לתל
 לגבש שיטת תקצוב חדשה לחלוטין, כפי שהוצע בחלק הקודם של הפרק.

סוגיה חשובה בתקצוב החינוך היא השתתפות משקי הבית. משקי 
אחוז מההוצאה הלאומית על חינוך )שהם  20-הבית בישראל נושאים בכ

לחינוך בגיל הרך, מיליארד שקל(. רוב הסכום מוצא  8-קצת יותר מ
לחינוך הגבוה ולחינוך המשלים )חוגים, שיעורים פרטיים, וכדומה(. 

יסודי השתתפות ההורים נעה, לפי אומדנים שונים, -בחינוך היסודי והעל
מיליארד שקל.  אפשר להניח, שחלקה של האוכלוסייה  2.5-ל 1.5בין 

בחינוך  המבוססת בהוצאה זאת )הן לכלל שירותי החינוך והן לשירותים
יסודי( גבוה בהרבה מחלקה היחסי באוכלוסייה. לפיכך, -היסודי והעל

המדיניות הממשלתית צריכה להבטיח את המשך הרמה של תוספת 
הספר הציבוריים -בזמן, יש להעניק בבבתי–המשאבים החשובה, אך בו 

 שירותים זהים, ככל שניתן, לתלמידים יוצאי שכבות חברתיות חלשות.
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האפשרות של גבייה דיפרנציאלית מההורים לפי  ראוי לבחון את
הספר -הספר, כאשר הסכום המקסימלי העומד לרשות בית-עשירוני בתי

. גבייה של 8הספר-ממקורות ציבוריים ופרטיים כאחד יהיה זהה בכל בתי
סכומים גבוהים יותר מההורים תביא לניכוי של הקצבה ציבוריות לאותם 

ספר -שמשו להגדלת ההקצאה לבתיהספר, כך הסכומים שינוכו י-בתי
לאוכלוסיות החלשות יותר.  כדי להבטיח זאת, יש להסדיר אמצעי אכיפה  

הספר בהתחשב בהסדרי -אמינים להסדרת התשלומים הציבוריים לבתי
הגבייה מן ההורים. חשוב להדגיש, שהצלחת מדיניות כזאת מותנית בכך 

ו להם לקיים הספר המבוססים יאפשר-שהסכומים שיעמדו לרשות בתי
 מערכת חינוך על רמה גבוהה.  

אנו מכירים בכך שמדובר בהוצאות ניכרות ויש צורך להגדיל לשם כך 
את תקציב מערכת החינוך . ההערכה שלטווח ארוך ייחסך כסף רב: 
שיעורים נמוכים בהרבה של תלמידים ותלמידות יופנו לחינוך מיוחד 

תלמידים,  תין היעדרושהוא יקר יותר; יקטנו ההוצאות הנגרמות בג
 תשוטטות ועבריינות; יקטנו ההוצאות הגבוהות הכרוכות בניסיונו

 .9ל"חינוך מחדש" של בני נוער בגיל ההתבגרות שסטו, ועוד יקטנו
, אם אמנם חלק גדול מן הסתירה שבין ההישגים הבלתי לסיכום

מחמיאים של ישראל בשורה של מבחנים בינלאומיים, לבין הגידול הקבוע 
תיכוניות בארץ, מוסבר בפיצול -ניכר מאד של מערכות ההשכלה העלוה

את  –כמוצע בדפים אלה  –ובקיטוב השוררים במערכת, כי אז יש לכוון 
המדיניות כלפי עניין זה, ולוותר על ניסיון ל"מהפכה חברתית כוללת" 
בתחום החינוך, מהפכה שספק אם היא תונהג במהירות הדרושה להמשך 

 רכת החינוך הישראלית.  התפתחותה של מע

 

                                           
ורה יש בכך משום ביטול ההעדפה המתקנת לקבוצות החלשות, אך ללא הסדר לכא 8

כזה אנו נמצאים במצב בו ההורים המבוססים מקנים יתרון ניכר לילדיהם. אפשר גם 
להחליט, שהגובה המקסימאלי המותר לגבייה מההורים יהיה נמוך באופן דיפרנציאלי 

שים ביותר. לדוגמא אם הספר החל-מהסכום המקסימאלי שמקבלים תלמידים בבתי
שקל,  6,000 1שקל ותלמיד בעשירון  8,000-בחינוך היסודי מקבל כ 10תלמיד בעשירון 

 שקל. 1,000-לא ניתן יהיה לגבות יותר מ
כמעט שלא עסקנו כאן במדיניות המתבקשת כלפי המגזר החרדי. בעיקרו של דבר נחוץ  9

ת המתאימות ביותר ולהסדרים בעניין זה כישרון ואומץ לב פוליטי למציאת הנוסחאו
 שעשויים להתקבל במגזר זה ולהניב את הפרות הנדונים כאן.
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 מקורות

שוויון בחינוך בישראל, בתוך קופ, י. -(, אי2003אדלר, ח., בלס, נ., ) 
, המרכז לחקר 2003הקצאת משאבים לשירותים חברתיים )עורך(, 

 (.289-315המדיניות החברתית בישראל, ירושלים: )
)דו"ח  דו"ח הוועדה לבדיקת שיטת התקצוב בחינוך היסודי בישראל

 (, ירושלים.2002ושני(, )ש
, שנים שנתון סטטיסטי לישראלהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 שוונת.
, פרסום מיוחד מס' סקר כוחות הוראה תש"ס(, 2002ומשרד החינוך, ) --

 , נובמבר, ירושלים.1193
, יסודי תשנ"ח-סקר כוחות הוראה בחינוך היסודי והעל(, 2001) ,--

 . 1143פרסום מיוחד 
הקצאת משאבים לשירותים חקר המדיניות החברתית בישראל, למרכז ה

 ירושלים, שנים שונות.בעריכת יעקב קופ, , חברתיים
(, 2005כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל )דו"ח דוברת( )

 , ינואר.התכנית הלאומית לחינוך
, שנים הנלווים לה הצעה לתקציב המדינה ודברי הסברמשרד האוצר, 

 שונות.
והתרבות, המנהל לכלכלה ולתקציבים, גף לכלכלה  החינוך רדמש

ירושלים, שנים  מערכת החינוך בראי המספרים,ולסטטיסטיקה, 
 שונות.

 
   

 

 



 הקצאת משאבים והתפתחות השירותים –חלק א'                                                             

 
 
 

142 

  לוח נספח. מספר תלמידי החינוך היסודי, שעברו מהחינוך הממלכתי לחינוך
 * 1997-2005החרדי ומחינוך החרדי לחינוך הממלכתי,           

 
קבוצת 

 מגזר
-1997 
 1998 

-1998 
 1999 
 

-1999 
 2000 
 

-2000 
  2001 
 

-2001 
 2002 
 

2002-
2003 

 

-2003 
 2004 
 

-2004 
 2005 
 

-סך
 11,338 הכל

 
12,761 

 
14,265 

 
13,940 

 
13,554 

 
12,491 

 
14,071 

 
13,012 

2>=1 2,033 1,769 1,703 1,500 1,665 1,387 1,726 1,340 
1>=2 1,407 1,470 1,497 1,295 1,252 1,126 1,056 1,009 
4>=1 121 117 172 152 153 109 185 90 
1>=4 164 199 186 203 161 182 90 104 
5>=1 209 327 386 496 489 444 495 54 
1>=5 505 674 864 755 642 465 426 458 
6>=1 85 102 152 159 115 149 130 135 
1>=6 408 683 618 668 732 755 713 597 
8>=1 37 33 15 26 29 24 12 10 
1>=8 43 50 56 41 28 19 16 16 
4>=2 328 325 540 448 346 307 379 294 
2>=4 378 510 459 643 417 350 309 231 
5>=2 506 454 583 562 554 556 693 503 
2>=5 686 803 908 994 786 622 539 559 
6>=2 196 172 138 164 264 271 295 249 
2>=6 430 547 647 768 753 775 847 918 
8>=2 183 236 221 199 172 153 141 150 
2>=8 292 293 388 310 245 203 206 140 
5>=4 265 376 325 378 355 397 307 295 
4>=5 277 399 647 723 479 473 330 495 
6>=4 62 125 74 101 120 108 122 140 
4>=6 145 65 102 204 147 144 236 196 
8>=4 270 257 363 229 239 298 283 382 
4>=8 210 219 328 367 277 269 291 148 
6>=5 92 115 145 152 184 152 195 201 
5>=6 93 157 162 209 209 246 339 240 
8>=5 332 401 416 406 415 439 399 281 
5>=8 230 316 606 341 377 302 308 234 
6>=8 138 251 353 330 303 251 253 1,447 
8>=6 209 191 201 193 225 163 189 156 

 = מעין החינוך התורני;  4דתי;  -= ממלכתי 2=  ממלכתי יהודי;    1:   מקרא 
 = מוכר שאינו רשמי יהודי. 6= החינוך העצמאי;   5               

 תלמידים בכל השנים ביחד.  25-* למעט סוגי מעברים שכללו פחות מ


