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  רקע. 1

במיצוי הפוטנציאל , כלומר, "הו� האנושי"יהיו תלויי� בעתיד בהשקעה בועוצמת� אי� ספק שחוסנ� של מדינות 

:  למיטב בקרב כל פרטהוא ההגעה, )Gardner, 1961(רדנר אעל פי הגדרתו של ג, מיצוי הפוטנציאל. של כל יחיד

ויש , יש דר" למדידת מצוינות על ידי השוואה בי� בני אד�... וכל מוח פועל בדרכו ובתחומו, יש מוחות שוני�"

בעבר מדדנו את עושר� של מדינות על ."  השוואה בי� הטוב ביותר של עצמ" לבי� הגרוע של עצמ"–דר" אחרת 

סינגפור וישראל הוכיחו כי קיומ� של אוצרות טבע עצמיי� , יתקוריאה הדרומ, א" יפ�, פי כמות אוצרות הטבע

פיתוח צעירי� חושבי� ויצירתיי� המסוגלי� להעלות רעיונות ". הו�"אינו בבחינת תנאי הכרחי לרכישת 

 ה� שיקבעו בעתיד את מיקומה של –" הרעיו� המקורי"ו" הנכס האינטלקטואלי", חדשי� ופתרונות חלופיי�

הביטחו� , אחד מאפיקי ההשקעה המבטיחי� ביותר לחיזוק החברה. )Toffler, 1980(שונות מדינה בי� מדינות 

   �ה על כל מרכיבי, והכלכלה הוא העלאת רמת ההשכלה הכללית של האוכלוסייה כולה

(The Report of the New Commission, 2007).  

  

ובמדינות שבה� ההישגי� , רי� נמוכי�ג� בחינו" נמצא כי במדינות המדגישות מצוינות הפע, כמו בכלכלה"...

 אנו –ולא , מצוינות א� אמנ� ברצוננו להקטי� את הפערי� בחינו" עלינו להדגיש. נמוכי� הפערי� גדולי�

המחקרי� הבי� לאומיי� מראי� כי מדיניות הטיפוח הנהוגה היו� ". גאות עולה של בינוניות"עלולי� להגיע ל

אי� די , בר�". הרבה למעטי�"למדיניות של " מעט לרבי�"יניות של באר( אינה יעילה וכי יש לעבור ממד

עידוד מצוינות ,  ללוותה בשינויי� אחרי� לרבות שינוי תכנית הלימודי�, כמוב�,יש. בשינוי מדיניות התקצוב

שימשו" אחריו את כל " קטר" כ" שהתלמידי� הטובי� יהיו ,במתמטיקה ובמדעי� בכל רמות החינו"

פערי� בי� בתי , פערי� בי� פריפריה למרכז, אינטנסיבי של תכניות לסגירת פערי� מגדריי�יישו� , המערכת

  ). 2004, ליברמ�, מבר"." ( כלכליות שונות–ספר יהודיי� לערביי� ופערי� בי� תלמידי� מרמות חברתיות 

  

, ת� לחוסנה עניי� עמוק בכ" שמערכת החינו" וההשכלה שלה תתרו� ככל הני, כמדינה,לישראל, מעבר לכ"

נטל זה צור" . מדינהה טחוני הרוב( עדיי� עליהדבר א  מתחייב בשל הנטל הב. שגשוגהליצרנותה ול, עוצמתהל

לרבי�  תי קוטעא חובת השירות הצב."הו� אנושי"וה� במונחי " הו� כספי"ה� במונחי , משאבי� רבי�

 . במספר שני�ה�עד גמר לימודימודחיית  למתוגור, את מסלול הלימודי� וההכשרה המקצועיתמהצעירי� 

  . בהשוואה לבני גיל� בארצות המתקדמות,מתאחרתכתוצאה מכ" ג� כניסת� למעגל העבודה 

  

 ,א� מדינת ישראל רוצה לשמור על יתרונה היחסי ועל יכולתה להתחרות ע� העול� המערבי וע� שכנותיה

ראש סדר העדיפויות הלאומי ולהכיר עליה להעמיד את החינו" ב, החברה והביטחו�, המדע, בתחומי הכלכלה

האיכות "ו" המצוינות"מערכת החינו" חייבת להני  את דגל . בתקציבי החינו" כהשקעה ולא כהוצאה

 הלימודי� באר( כ" ימסלול של ייעולא� מצרפי� למטרות אלה ג� את היעד  .בכל תחומיה" החינוכית

תו" כדי , למרות חובת השירות הצבאי, ת המתקדמות במדינובני גיל�לשבוגריה� יעמדו על אדני זינוק שווי� 

מקי  ומערכתי של מערכת החינו" , בקש שינוי כוללאזי מת, נשכרי�עוד יוצאי� , והחברה, המשק, שהמדינה

  1.שינוי זה מוצג להל� .בישראל

  

 
1

המפרט את המלצותיה של ועדה שמינה , )1989ינואר " (הצעה למבנה מערכת החינו" בישראל"ח "ראו נא ג� את הדו  

ר רינה "ד, דליה מעוז, יוס  באשי' פרופ, בנימי� אמיר, ר" יו–ר שמשו� שושני "ד(שר החינו" והתרבות יצחק נבו� 

 .Gooldlad, 1983: כמו כ� ראו).  רכזת הצוות–מרי� רקנטי , עמיר� רביב' פרופ, גדי בראייר, דוד פור, מיכלובי(



 2 

  

  :2היעדי� העיקריי� שהשינוי המוצע שוא� להשיג. 2

    י "צמצו� פערי� חברתיי� ע: וצאי קבוצות חברתיות שונותצמצו� פערי� בהישגי� לימודיי� בי� ייעשה לי

  .מיומנויות מקצועיי�במת� הזדמנויות רבות ומגוונות יותר להתקדמות בלימודי� ולהצטיידות בהשכלה ו

התאמה של סביבות הלמידה ותוכניות הלימודי� במערכת החינו" לתפקוד מיטבי בתרבות הטכנולוגיה   .א

שהינו למעשה ( מימוש הפוטנציאל –שתי המשימות הראשונות . ואחתוהתקשורת של המאה העשרי� 

.  הינ� שתי מטרות מוסכמות ברמה הרטורית שאינ� סותרות זו את זו–וצמצו� הפערי� ) חינו" למצוינות

ע� איכות ההוראה הקיימת וע� תוכניות הלימודי� ודרכי , אול� ברור כי במסגרות החינוכיות הקיימות

  .אי� אפשרות להגיע לאיזו� בי� שתי התביעות החברתיות החשובות הללו, יו�ההוראה המיושמות כ

שיניב הישגי� לימודיי� גבוהי� יותר אשר יתבטאו בתוצאות של , השגת מיצוי הפוטנציאל של כל יחיד  .ב

  .בחינות הבגרות ומבחני המשוב

לחייה� המקצועיי� על כ" שבוגריה� יתייצבו על אדני הזינוק , באר(ומסלוליה� ייעול מבנה הלימודי�   .ג

  ). או השירות הלאומי(למרות תקופת השירות הצבאי , במדינות המתקדמותבני גיל� לזה של שווה בסיס 

טר� , מסלול הלימודי� עד שלב תואר ראשו�להשלי� את לאפשר למחצית מהתלמידי� בישראל   .ד

  .ל"התגייסות� לצה

אומי בזכות כניסת� המוקדמת יותר של י הגדלת התוצר הל"המשק והחברה ע, לתרו� לחיזוק הכלכלה  .ה

  .בוגרי מסלולי הלימודי� למעגל העבודה והיצירה

  

  :השינוי המבני המוצע. 3

  .אנו ממליצי� על שינוי תוכני ומבני במערכת החינו" בישראל

בגיל תשע אות� ויסיימו ) 'כיתה א(במבנה החדש יתחילו התלמידי� את לימודיה� בגיל ארבע , לפי הצעתנו

בגיל . אול� חינו" חינ� יינת� עד גיל תשע עשרה,  עשרהששחובת הלימוד תהיה על פי החוק רק עד גיל . עשרה

.  שלא יעמדו בבחינות ימשיכו בתכנית ההזדמנות השנייההאל .שש עשרה ייבחנו התלמידי� בבחינות הבגרות

�חירה במסגרות עלילמדו התלמידי� לימודי ב) ל"לפני הגיוס לצה(מגיל שש עשרה ועד גיל תשע עשרה 

  .תיכוניות

  

שנות לימוד בסיסי   שתי� עשרה –המבנה החדש יאפשר חמש עשרה שנות לימוד ברצ  אחד עד לגיוס לצבא 

לאחר סיו� מסלולי , הגיוס לצבא יהיה בגיל שמונה עשרה. תיכוניי��ועוד שלוש שני� של לימודי בחירה על

  .תואר הראשו� בלימודי� אקדמיי�או בגיל תשע עשרה לאחר סיו� ה, שנתיי��בחירה דו

  

  :פירוט המבנה

  ;לגילאי ארבע עד שמונה, יסודית�חטיבה קד� �

  ;לגילאי שמונה עד שתי� עשרה, חטיבה יסודית �

  ;לגילאי שתי� עשרה עד שש עשרה, חטיבה תיכונית �

 .לגילאי שש עשרה עד תשע עשרה, תיכונית�חטיבה על �

  

 
 .המחולק בנפרד, "חצי הכוס הריקה "–ו " חצי הכוס המלאה "– תמונת מצאי –מערכת החינו" בישראל " ראה 2
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 –בגילאי ארבע עד שתי� עשרה ,  כלומר–) ית והיסודיתיסוד�הקד�(בכל אחת משתי החטיבות הראשונות 

רצוי שהכיתות . לפי האפשרויות המקומיות )של כארבע מאות תלמידי�(ילמדו התלמידי� בבתי ספר קטני� 

  .כדי לאפשר לכל תלמיד ללמוד ולהתקד� על פי הקצב האישי שלו, גיליות�בחטיבות אלה יהיו רב

וכל חטיבה ) הכל לפי האפשרויות המקומיות(, ו כשמונה מאות תלמידי�בבתי הספר של החטיבה התיכונית יהי

  .כזו תוז� משתי חטיבות יסודיות

  

המבנה החדש יאפשר ויחייב להגיע ע� התלמידי� לפחות לאות� הישגי� לימודיי� וחינוכיי� שמגיעי� אליה� 

חינו" שתהיה מושתתת על מכא� נגזר הצור" לארג� מערכת  .א" בגיל צעיר יותר, כיו� בגיל שמונה עשרה

  .וליצור בית ספר יעיל יותר, עקרונות אחרי�

  

המערכת החדשה תשיג בחמש עשרה שנות לימוד את התפוקות החינוכיות שהמערכת הישנה השיגה בשבע  �

  .)יש הממליצי� על שש עשרה שנות לימוד במקו� חמש עשרה. (עשרה שנות לימוד

  .תחילת לימוד חובה חינ� תוקד� לגיל ארבע �

מסלול אקדמי של לימודי� לתואר ראשו� על פי אמות המידה : תיכונית תכלול שני מסלולי��החטיבה העל �

, הנדסאי�/ טכנאי�–שיכלול את כל המסגרות האחרות , תיכוני�ומסלול על; של המוסדות להשכלה גבוהה

  .ולי סיווג מקצועיצבאיות ומסל�מכינות קד�, הזדמנות שנייה ושלישית לבגרות, שנתיי��מסלולי לימוד דו

 

  :תוכניות הלימודי� לחטיבות הגיל השונות. 4

, פרידמ� ופילוסו (תפקידה של מערכת החינו" יהיה להגדיר את המטרות של כל אחת מהחטיבות שיוקמו 

  .בעקבות הגדרת המטרות יוזמנו חומרי הלימוד מ� האוניברסיטות ומגופי� אחרי� על בסיס תחרותי). 2001

  .ותוכניות רשות) core curriculum(תוכניות חובה : י� יתחלקו לשני סוגי�תוכניות הלימוד

 ובחטיבה התיכונית יתקיי� גרעי� חובה 3,יסודית והיסודית יילמדו תוכניות גרעי� מחייבות�בחטיבות הקד�

, אנגלית, א��שפת: תוכניות החובה ייקבעו ברמה הארצית במקצועות הבאי�. במסגרת בחינות הבגרות

במקצועות האחרי� יילמדו תוכניות גרעי� מחייבות שייקבעו ברמה ).  בהתא�–ולמיעוטי� (" "ה ותנמתמטיק

תוכניות אלה . תוכניות הרשות ייקבעו במסגרת המקצועות הנהוגי� כיו� וכ� במקצועות אחרי�. ספרית�הבית

  .מיועדות לבחירת התלמידי� על פי יכולת� והתעניינות�

  

  יסודית החטיבה הקד�. א

לב זה הילד רוכש מיומנויות והרגלי� בסיסיי� בתחומי� שוני� אשר קובעי� את טיב תפקודו בעתיד בש

  :ואלה התחומי�, כלומד

  ;עצמאות והרגלי שירות עצמי,  הרגלי בריאות וניקיו�–הרגלי� בתחו� הפיזי  �

  ; שליטה ברגשות והבעת� באורח נורמטיבי–הרגלי� בתחו� הריגושי  �

הילד רוכש היכרות , נוס  על כ". יומנויות למידה ומיומנויות אינטלקטואליותמ, מיומנויות חברתיות �

  .ראשונה ע� אמצעי ביטוי אומנותיי� והרגלי� של צריכת תרבות

  

 
 לחינו") ליבה(תכנית יסוד : "2003יוני , ג"סיוו� תשס, א/10/ל סג"רד החינו" והתרבות פרס� נושא זה בחוזר מנכמש  3

 ".היסודי במדינת ישראל
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, כנושא כולל" אני וסביבתי"נוס  על כ" תתרכז התוכנית ב. יסודית�כל אלה יטופחו במסגרת החטיבה הקד�

ושל ( ותדגיש במסגרת זו ג� מנהגי� והווי של התרבות היהודית ,כשהכוונה היא לסביבה הפיזית והאנושית

  ). בהתא�–המיעוטי� 

  

ייקבע כי . בדומה למקובל כיו� בסו  כיתה ג, בכתיבה ובחשבו�, מסיימי החטיבה אמורי� לשלוט בקריאה

האחריות . במתמטיקה ובמחשוב הינה תנאי מוקד� למעבר לכיתה הבאה, בהבנת הנקראבסיסית שליטה 

את ההישגי� יש ". נשאר כיתה"ואי� להרשות מצב שבו התלמיד , ניית המיומנויות מוטלת על בית הספרלהק

  .להשיג במסגרת הזמ� שהוקצבה לבית הספר ובדרכי� פדגוגיות שונות

  

  החטיבה היסודית. ב

 –ושל המיעוטי� (תוכנית הלימודי� תתרכז בעיקר בהישגי� של התרבות האנושית הכללית והיהודית 

. ומסוגלי� להבי� את ההישגי� של התרבות האנושית, זהו שלב שבו התלמידי� קוראי� וכותבי� ).תא�בה

והתלמידי� ילמדו תחומי� רבי� על פי נושאי� או על , חוויית היצירה האנושית הינה מטרה יסודית בשלב זה

  .פי בעיות המוצגות לפניה� במטרה שימצאו לה� פתרו�

  

לספר לשומעי� או /ולדווח, פה�לנסח את דבריו בכתב ובעל,  פעולה ע� האחרי�התלמיד ילמד לעבוד בשיתו 

והמורה וספר הלימוד לא יהיו עוד מקורות הידע , בשלב זה יג0ונו דרכי ההוראה .לקוראי� על חומר שקרא

 צפוי שהתלמיד יהיה ברמה של מסיי� כיתה) בגיל שתי� עשרה(בסיו� הלימודי� בחטיבה היסודית  .הבלעדיי�

  .ח במערכת הקיימת

  

  החטיבה התיכונית. ג

ויהיה בה גרעי� , תוכנית הלימודי� בחטיבה התיכונית תתבסס על המתכונת של בחינות הבגרות ובחינות הגמר

נוס  על המגמות הקיימות . רוב יחידות ההוראה יילמדו על פי הדיסציפלינות .חובה שיחול על כל התלמידי�

  .בעיותרו� קנות כישורי� של חשיבה ביקורתית ופתייעשה מאמ( לה, של הקניית ידע

  

). בגיל שש עשרה(אחרי שתי� עשרה שנות לימוד , בחינות הבגרות יתקיימו בגמר הלימודי� בחטיבה התיכונית

במקצועות אחדי� יהיה צור" לערו" שינויי� . ויהיו מקצועות שבה� ההישגי� א  יעלו, רמת הדרישות תישמר

לתלמידי� . ות בהתא� לתוכניות הלימודי� החדשות ולהתפתחויות נוספות בעתידבתכני� של בחינות הבגר

להיבח�  תינת� הזדמנות שנייה ,מסיבות שונות לא עמדו בבחינות הבגרות או בחלק מה� בגיל שש עשרהאשר 

  .בגיל שבע עשרה עד שמונה עשרה

  

  תיכונית החטיבה העל. ד

ויוצע מגוו� של מסלולי לימוד , הבחירה של התלמיד יגדלחופש . חטיבה זו תציע מגוו� רחב של אפשרויות

  .שיהיה בו כדי לספק את הצרכי� האישיי� ואת צורכי החברה

  

. ובגיל צעיר בשנתיי� מהמקובל כיו�, המבנה החדש מציע להשיג לפחות אות� תוצרי� המושגי� כיו�, כזכור

שינויי� אלה מיועדי�  .נות ולהתייעלהמשמעות הנובעת מכ" היא שדרכי העבודה בבית הספר צריכות להשת

 .התביעה למצוינות אי� כוונתה טיפוח של קבוצה קטנה של תלמידי� מוכשרי� .לאפשר חתירה למצוינות כער"

תביעה זו צריכה להנחות את תהלי" חינוכו של כל פרט ופרט תו" שאיפה לחזק את הצד החזק ביותר של כל 

ולא  ,ואלא מהווה מרכיב שהחינו" אמור לפעול עלי, גדר נתו� קבועאיכות הלמידה של התלמיד אינה ב .תלמיד



 5 

חתירה למצוינות תו" שאיפה לחזק את הצד החזק ביותר בתלמיד היא שתניב את המצוינות  .למיי� לפיו

בדחיית  ,התביעה למצוינות צריכה להתבטא במוכנות למאמ( אינטלקטואלי שיטתי וממוש" .המבוקשת

  .על למידה על פי נורמות המאפשרות המש" לימודי� במוסדות להשכלה גבוההסיפוקי� אחרי� ובהקפדה 

  

� בעיות המצויות התלמידי� הכישלו� למצות את מלוא היכולות של פערי� לימודיי� בי� קבוצות אוכלוסייה ו

התפיסה הסמויה א" השלטת כיו� במעשה החינוכי מטילה את בעוד  ,בתחו� אחריותה של המערכת החינוכית

  .הוריועל  על התלמיד עצמו ו,מוכי� ולפערי� בי� הקבוצות על הקבוצות עצמ�ניות להישגי� האחר

  

טיב  : תשפר מייד את שני המרכיבי� התלויי� בה בלבד,מערכת המוכנה לקבל על עצמה את האחריות ללמידה

  .  הבסיסיי�ודמיההוראה ומש" הזמ� המוקצה לכל תלמיד להוראת תחומי הל

  

5 .�  לי� ויתרונות נוספי�שיקו, היבטי

,  יתרונות נוספי�הטמוני� ב, דלעיל �3 ו2פי� כפי שפורטו בסעי, מעל ומעבר ליעדי� ולמטרות של התוכנית

  :ה�יבינ

  

  : הזדמנות שנייה. א

 מקבל משמעות מעשית מאוד בכ" שבתו� תקופת לימודי החובה "הזדמנות שנייה"המושג  ,במבנה החדש

.  למת� הזדמנות שנייה להשגת תעודת הבגרות או תעודה מקצועית אחרתייוותרו שנתיי� עד שלוש שני�

התלמידי� שיסיימו את תעודת . התכנית מאמצת את העיקרו� הפדגוגי של הקצאת זמ� למידה דיפרנציאלי

  .יסייעו להעברת משאבי� לתלמידי� חלשי� יותר, בגרות בגיל צעיר יותר

  

   :הקצאת זמ� דיפרנציאלי. ב

, הוריועל שלפיו האחריות ללמידה מוטלת על התלמיד ו ,ספרי הנהוג כיו� בישראל�ביתבמודל הלמידה ה

לרמת הישגי�  אפשר להגיע .לנצל את ההזדמנות שניתנת לה� ללמוד בפרק זמ� נתו� תלמידי� אינ� מצליחי�

 ורק א� המערכת תכיר בכ" שדרכי הלימוד א" ,אוכלוסיית התלמידי� לכל לימודיי� בסיסית משותפת

 בולט במיוחד בכל הקשור למשאבי הזמ� הנחוצי� לתלמיד על מנת שוניה. הצרכי� שוני� מתלמיד לתלמידו

  .התוכ� ודרכי הוראה חדשות ינסו להשיג,  זה מה שהמבנה החדש.להגיע לידע הנדרש

  

  : תקצוב דיפרנציאלי. ג

זמ� . צמצו� פערי�להיא המפתח לשיפור הישגי� לימודיי� ו, הקצאת זמ� לימוד דיפרנציאלי לתלמיד

  .דיפרנציאלי מחייב תקצוב דיפרנציאלי

  :עבור לשיטת תקצוב חדשה שתתבסס על שלושה עקרונות מובילי�המבנה החדש י

כתוצאה מתנאי רקע  תלמידלתק� דיפרנציאלי לתלמיד שישק  את החסכי� החינוכיי� הנגרמי�  �

  .תומשתני� המבטאי� עדיפות לאומי ,חברתיי� כלכליי� וגיאוגרפיי�

 .פיקוח על ביצועהלשתיקבע על ידי משרד החינו" כתנאי הכרחי לתקצוב ו, הוראה של תוכנית ליבה �

 :שיעור השתתפות מדורג של משרד החינו" במימו� בתי הספר שייקבע בהתא� לעמידת� בשני תנאי� �

   יחוזרבמדיניות מרכזיי� כפי שה� משתקפות בנושאי ותקנותיו של המשרד יו ביצוע הוראות   ) 1
  ).בעיקר מדיניות קבלת תלמידי�(המנהל הכללי 

  
  עילותימדדי (  יקבעו על ידי משרד החינו" והשתתפות במיצביעמידה בסטנדרטי� חינוכיי� ש  ) 2

  .כולל מבחני המשוב) וצמיחה בית ספריי�
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  : עמידה בסטנדרטי� החינוכיי� .ד

א יאפשרו לבתי ספר חלשי� להמשי" לאשר בחני הישג ארציי� מחייבי� ייערכו מ, במבנה החדש המוצע

תהיה ,  על המורי� ועל בית הספרתיפולהאחריות ש היות .עומדי� בסטנדרטי�אינ� ולקד� תלמידי� ש

וכלה בהחלפת הסגל החינוכי , החל בתוספת משאבי� ,לנקוט בכל הצעדי� המצויי� בידההמערכת חייבת 

  .ידי� לרמה הנדרשת בכל נקודת זמ�על מנת להביא את התלמ, המוביל ואפילו סגירת בתי ספר

 

 :מסגרות מיוחדות. ה

העקרונות המוצעי� בתכנית ברמה הקונספטואלית יצמצמו במידה ניכרת את הצור" בהוצאת תלמידי� 

ההכרה בשונות של כל יחיד מעבר לגרעי� תוכני משות  מאפשרת טיפול אישי בכל אחד . למסגרות אחרות

  .מתלמידי הכיתה הרגילה

  

  :ת קוגניטיבית ורגשית בגיל צעירבשלו. ו

  . רוב עולמות התוכ�את טוב יותר התלמידי� הצעירי� מסוגלי� לקלוט , כיו� �

 .הילדי� כיו� מפותחי� ומעושרי� יותר �

 . מוגברותקוגניטיביותדואלית ומותאמת לצורכי התלמיד יכולה לפצות על דרישות ביהוראה אינדי �

 .ל"לפני הגיוס לצה" יקו� תקלותלת"השינוי המבני מאפשר הזדמנות שנייה  �

המעבר לתכניות לימוד . דואלית מאפשרת התייחסות להתפתחות הרגשית של התלמידביהוראה אינדי �

 .רלוונטיות יותר יגביר את המוטיבציה ללמוד

יותר בלימודי� תאפשר התפתחות רגשית מהירה יותר בהשוואה למצב הקיי� שיטתית התחלה מוקדמת ו �

 .היו�

  

  : יב ההוראהשיפור ט. ז

תשלו� שכר גבוה יותר לכל המורי� ושינוי מבנה יו� עבודתו של המורה להשינוי המבני יאפשר ג� מעבר 

  . אי� פירושה העלאת שכר אחידה לכלל עובדי ההוראה,רמת שכר הולמת. המלמדי� משרה מלאה

  

  :הקטנת הנשירה. ח

פחת הנשירה במערכת ות, בלימודי�שלה� עניי� ה יגבר ,תלמידי� תגדלנהשיוצעו לאפשריות הבחירה שמאחר 

  .החינו"

  

  :החינו� הערכי .ט

  . דגשי� אחרי�לקבלערכי יסוד קיימי� צריכי� . החינו" הערכי הוא חלק מתכנית הלימודי�

  

  :ל ובשירות הלאומי" כוח האד� המשרת בצההשבחת. י

 האד� המתגייס לשירות חובה הוא תור� ה� להשבחת כוחשמאחר , שינוי המוצעתומכי� בל "שלטונות צה

הצבא וג� התלמידי� ג�  .בלית ברירה נטל על עצמו את עול ההכשרה, אשר, צבאעל הג� יקל במשהו ו, וקבע

, לפיכ".  טר� גיוס�תתלמידי� ישלימו את חטיבת הלימודי� העל תיכונישכמה שיותר ו מעונייני� יהיוהמשק 

  .תיכוני �כ" שיושל� השלב העל, �19 ל17בי� , ל" לצהמדרג גילי גמיש לגיוסל יאמ( "שצהלצפות נית� 
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  :והכנסותיההמדינה גידול בתוצר  .יא

בזכות ייעול , י המשק"שיושגו ע, הרווחשל  לאמוד את סדרי הגודל של החיסכו� ועל מנת נדרש חישוב כלכלי 

יהיה שיעור . וחיוניותובמלוא אונו על ידי הזרמת כוח אד� שהוא  במיוחד ,מערכת החינו" וחיזוק שוק העבודה

ואלה יופרשו מ� הסת� לקידו� מערכות , ג� את הכנסות המדינהויגדיל את התוצר הוא , זה אשר יהיה

  .לרווחת הפרט ולקידו� יעדי� חברתיי� ולאומיי�, בריאותיות ואחרות, חינוכיות, חברתיות

  

�  סיכו

היו� את המטרות המוצהרות של מערכת ההצעות הארגוניות והפדגוגיות לשינוי יאפשרו לממש במציאות של 

צמצו� פערי� בי� קבוצות וניצול טוב יותר  ,מימוש הפוטנציאל של היחיד ,הישגי� לימודיי� גבוהי� ":החינו"

חייבת לפעול על פי אותו  ,תלמידיה למצוינותאת השואפת להכשיר  ,מערכת חינו" ...".של הזדמנויות חינוכיות

, יאיר(  יצטיינו בכל תחומי העשייה אינה יכולה להתממש במערכת בינוניתהציפייה שתלמידי�  .ער" עצמו

1997.(  

  

יבטיחו לצעירי� אשר שבה� מנהלי� ועובדי הוראה טובי�  ,חובתנו ליצור בתי ספר איכותיי� ומקצועיי� יותר

הנתק אימו( ההמלצות ויישומ� המיידי עשויי� לתק� את  .יציאה ממעגל העוני והנחשלות והצלחה כלכלית

  . נידונה לכישלו�,קופאת על שמריה ואינה משתנההמערכת  .שנוצר בי� הסביבה והמציאות לבי� מערכת החינו"
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 נספח 
 גורמי� לסטאטוס קוו במערכת החינו� בישראל

  שמשו� שושניר "ד

  

  מבוא

. עצמה למציאות המשתנהאת ואינה מתאימה " קופאת על השמרי�"מערכת החינו" בישראל  בעשור האחרו�

מציאות חמורה זו מסכנת את יתרונה האיכותי היחסי של מדינת ישראל  .כישלו�למערכת כזו נדונה לניוו� ו

  .החברה והביטחו�, המדע, יכולתה להתחרות בתחומי הכלכלהאת ו

  

נתוני� רבי�   תו" הסתמכות על, ניתחנו בהרחבה) 2006, 2004שושני , 2001ארד  (2004, 2001בכנסי הרצליה 

 והמלצנו על כיווני� ,ואת האתגרי� העומדי� בפני המערכת החינוכית בישראל" חצי הכוס המלאה"את 

  .לקביעת המדיניות החינוכית ויישומה

  

עוז לתמורה . "ינו" בישראל תוכניות חשובות אחרות לרפורמה במערכת החגובשו והוגשובשני� האחרונות 

 הרצל ).מיל(בראשות האלו  ) 2003(ה .ל.ועדת א, של ארגו� המורי� העל יסודיי�) 2000" (במערכת החינו"

ח המשימה הלאומי לקידו� וכ", )2005(וועדת דוברת , של הסתדרות המורי�) 2005" (הצעד הקובע", בודינגר

  .של ממשלת ישראל" החינו" בישראל

  

חלק� . המצב החינוכי הקשה בישראלאת  חושפי� את המציאות החינוכית העגומה ואלהחות "וועדות ודו

מה מונע : הוועדות השונות נמנעות מלהתמודד  ע� שאלת המפתח. זומצייני� ומסבירי� את הסיבות למציאות 

מעכבי� גורמי� א� שברור ? ומעכב יישו� שינויי� ושיפורי� מערכתיי� מקיפי� במערכת החינוכית בישראל

  . ואת ביצועהקשה לקד� את יישומה של רפורמה חינוכית בישראליהיה , אלה לא יטופלו

  

  : "סופרמרקט"ה: בית הספר בסב� הדרישות הסותרות  .א

הרקע להקמת וועדות שונות היה בי� השאר הכישלו� בהישגיה� הלימודיי� של תלמידי ישראל במבחני� 

שיפור ההישגי� , לכאורה. ב"י� במבחני המיצוהישגיה� הדל) PISA, TIMMES(הבינלאומיי� 

; הלימודיי� והצלחה במבחני� בינלאומיי� חייבי� להיות היעד המרכזי של מערכת החינו" לשני� הבאות

הא� הורי התלמידי� ? ליעד זהמסכימי� , ההורי� או התלמידי�, א" הא� ג� הלקוחות של בית הספר

מסכימי� כי בית הספר יהפו" לבית חרושת למבחני� יסודי �בבית הספר היסודי והעל, בג� הילדי�

כדי שמדינת ישראל תזכה באחד המקומות הראשוני� במתמטיקה ובמדע במבחני� , ולציוני�

על פי תוצאות התקדמות , כי יימדדו בהישגיה� כמורי�, הא� המורי� מסכימי�? הבינלאומיי�

  ? תלמידיה� במבחני�

  

ובתי " בית ח�",  רוצי� לראות בבית הספר–ורי� ותלמידי�  ה–ייתכ� שלקוחות המערכת החינוכית 

הרווחה הנפשית והתמיכה הרגשית והחברתית שה� מעניקי� לבאי� , על פי מידת הביטחו�"הספר יוערכו 

מהאקלי� החברתי , על פי מידת שביעות הרצו� של התלמידי� והוריה� מהיחס לתלמידי�כ� ו, בשעריה�

  ). 76, 2005דוח דוברת " (ומאיכות החיי� הסביבתיי�
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 יש , כפי שמציעה המערכת הפוליטית,שעל פיה תימדד המערכת, אפשר כי במרכז העשייה החינוכית

אזרח נאמ� למדינת ישראל מכבד את הוריו , אוהב עמו וארצו, אוהב אד�"להעמיד תוצרי� של תלמיד 

  ).75, ש�" (ואת משפחתו

  

הציפיות  ג� כמו ,מטרותיהל המערכת החינוכית ולשיעדיה באשר להיעדר קונסנזוס או מחויבות 

הופכי� את בית הספר , )אלימות ועוד, אלכוהול, סמי�(מערכת תפתור את חוליי החברה הוהדרישות כי 

כתוצאה מכ" הלקוחות זוכי� למענה . מנסה לספק את רצו� הלקוחות כול�ה, "סופרמרקט"בישראל ל

מ� הראוי . אכזבה בקרב המעורבי� בתהלי" החינוכיומכא� צצות תחושות של תסכול ו, חלקי בלבד

כי לכ" , רפורמה חינוכית תתמקד במה שעובדי ההוראה מתיימרי� לדעת לעשות טוב יותר מאחרי�ש

של " סופרמרקט" המציבה בפני בית הספר ,רפורמה חינוכיתסיכוייה של . ללמד ולשפר הישגי�: הוכשרו

  .קלושי�, קיי�לייש� את יעדיה ולשנות את המצב ה, יעדי�

  

  : המורי� כאיגודי� מקצועיי� ארגוני  .ב

חינוכית �יתה הסתדרות המורי� סמכות מקצועיתיה, בשנותיה הראשונות של המדינה, בראשית דרכה

בשלושת העשורי� האחרוני� ובעיקר לאחר הפילוג ). 1999יונאי (שותפה בעיצוב מדיניות החינו" 

 הפכו שני ארגוני המורי� לאיגודי� ,יסודיי��הספר העלבהסתדרות המורי� והקמת ארגו� מורי בתי 

ההסכמי� הקיבוציי� ע� ארגוני המורי� .  לקבוצות אינטרס הבולמות שינויי�,דהיינו, מקצועיי� תקיפי�

 כל סטייה העומדת בניגוד לאינטרס המקצועי ,לפיכ". טוס קוו בכל הנושאי�אמבטיחי� שמירת הסט

ביזור סמכויות , סגירת בתי ספר עקב צמצו� במספר התלמידי�, כושלי�כגו� פיטורי מורי� , הקולקטיבי

  .נתקלת במחסו� ובהתנגדות, הגדלת מרחב בחירה להורי� בי� בתי ספראו , לרשויות מקומיות ולבעלויות

  

א" יש בכוח� למנוע את מה שאינ� מסכימי� לו , ארגוני המורי� אינ� יכולי� להשיג את כל מאווייה�

)Moe 2001 .(היא נתפסת כעומדת בניגוד לאינטרס של האיגוד המקצועי, פורמה חינוכיתר �סיכוייה , א

לצמצ� , שבכוח� לקד� תלמידי�, זאת א  על פי שהיא יכולה לכלול המלצות רבות; להתממש קלושי�

היכולת לייש� רפורמות �אחת התוצאות האפשריות של אי. פערי� ולטייב את תהלי" ההוראה והלמידה

או בתי ספר בבעלות ,  בישראל תהיה המש" עידוד הקמת� של בתי ספר מוכרי� שאינ� רשמיי�חינוכיות

מעיי� החינו" , החינו" העצמאי: כגו�(שהעובדי� בה� אינ� סרי� למרותו של האיגוד המקצועי , פרטית

  ).'התורני וכו

  

 : ההיבט הפוליטי  .ג

�ה� גורמי� מרכזיי� באי, י מפלגותהמשטר הקואליציוני הנהוג בישראל וממשלות שקיומ� תלוי בחסד

. יכולתה של מערכת החינו" הישראלית לאכו  מדיניות חינוכית על כל המגזרי� המתוקצבי� על ידה

" אוטונומיה"בעוד מגזרי� אחרי� זוכי� ל, רפורמות חינוכיות ושינויי� חלי� בעיקר על החינו" הממלכתי

 ,דהיינו, י הוא עניי� מורכב הכרו" בשיקולי� פוליטיי�ניהול החינו" הציבור. תחת כנפי מפלגות פוליטיות

לפוליטיקה המפלגתית . בשיקולי� הנובעי� מסדר עדיפויות שמעורבי� בו אינטרסי� ויחסי עוצמה

  .בישראל השפעה מכרעת על סדר היו� החינוכי

  

הטביע כל שר מבקש ל. שרי חינו" ומנהלי משרדיה� בתכיפות רבה, בשני� האחרונות התחלפו ממשלות

כקובעי מדיניות וה� באמצעות  ה� באמצעות מינוי אנשי מפתח במשרדו"את חותמו על מדיניות החינו" 
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היציבות הפוליטית והחילופי� התכופי� �אי). 2004יוגב ( "החלפת� של קווי מדיניות קודמי� בחדשי�

לחולל שינויי� יכולת חוסר יעדי� ובעיקר מעוררי� תחושה של ללמטרות ובאשר בהירות �משדרי� אי

כל הנהגה חדשה במשרד החינו" מעוניינת להנהיג שינויי� ושיפורי� שכ� היא הצליחה להגיע . משמעותיי�

א" הכוחות המתנגדי� לשינויי� , באי� והולכי� שרי חינו". על יסוד תוכניותיה אלו, במידה רבה, לשלטו�

  . � במקומות נשאר– קבוצות האינטרס השונות –

  

  :מקצועי  המנהלי ההיבט  .ד

כוח האד� .  בכוח אד� מקצועי מתאי� בכל הרמותהתלויוליישמ� ינויי� מערכתיי� שהיכולת לבצע 

זמ� אור" ביצוע רפורמות כוללות ומקיפות . במערכת החינו" אינו יציב וסובל מתחלופה בכל רמות הביצוע

 שינויי� ייש�מקשה להמחסור בכוח אד� מיומ� . מחויבות ממושכת מצד אנשי המטה הבכירי�דורש רב ו

   .שיישומ� נבח� לטווח ארו"

   

תהלי" קבלת� של עובדי� חדשי� ומיומני� לביצוע� וליישומ� של רפורמות כוללות ומקיפות בשירות 

� אי,בתקופות של קיצוצי� וצמצומי� בכוח האד�.  מורכב ומסוב",הציבורי ובעיקר בשירות המדינה

 בשירות ,סוגיית איכות כוח האד� המקצועי. � המתאימי�אפשר לשב( את האנשי� המתאימי� בתפקידי

היא מרכיב חינוכי ומרכזי שרפורמה כוללת ומקיפה ,  וברמת המֶטה בפרטכללהציבורי ובמערכת החינו" ב

  .אינה יכולה להתעל� ממנו בשלבי הביצוע והיישו�

  

   :תקציב החינו�  .ה

התקציב . כמו במשרדי ממשלה אחרי�, תשנתי הוא בלתי אפשרי במשרד החינו" והתרבו�תכנו� עבודה רב

השינויי� והקיצוצי� בו , הוודאות והנסיבות המשתנות במהירות במציאות הישראלית�הוא שנתי ונוכח אי

 וללא גמישות ,שנתית�ללא אפשרות לתכנ� עבודה לפחות על בסיס מסגרת תלת. בלתי ניתני� לחיזוי

הוא חסר בסיס ריאלי לתקצוב ונעדר כלי חיוני , תיושליטה בפעולו" אי� למשרד החינו" ,בביצוע התקציב

ניסיו� העבר מלמד שרפורמה חינוכית כוללת ). 1989קוברסקי " (לקביעת סדרי קדימות והערכת תוצאות

בי� השאר בעקבות  ,יתה צריכה להתבצע במש" חמש שנות תקציב לא התבצעה עד היו�יומקיפה שה

דחופי� ראה כ, המופקד על תקציב המדינה, שמשרד האוצר וטיפול בנושאי� ,)מלחמה(נסיבות משתנות 

  . יותרוכחשובי� 

  

   :הסביבה החברתית המשתנה  .ו

מערכת החינו" עשתה מאמ( שאי� דומה לו .  לער"�35% גדל מספר התלמידי� בישראל ב1990משנת 

  המקשי� עליה להגיע להישגי�,לכל אחת מה� מאפייני� ייחודיי�אשר , אוכלוסיות חדשותלקלוט 

העולי� מחלק ממדינות מזרח אירופה : אפשר למנות שלוש קבוצות אוכלוסייה עיקריות. לימודיי� גבוהי�

  .אוכלוסיות בעלות צרכי� מיוחדי� המשתלבות בחינו" הרגיל; המגזר הערבי; ואתיופיה

  

�  כי הפערי� הכלכליי�ורובר, כלכלי נמו"�חלק ניכר מאוכלוסיית התלמידי� החדשה בא מרקע חברתי

חלק ממשפחות התלמידי� מתפקדות ). 2001דה� ואחרי� (ומריי� בחברה משתקפי� ג� בבית הספר ח

הוריות הול" �מספר� של התלמידי� הסובלי� מקשיי� הנובעי� מהשתייכות� למשפחות חד. באורח לקוי

ילדי� רבי� גדלי� , לצד זאת. קשיי� אלו משפיעי� על יכולת� להפיק את המרב מ� הלימודי�; וגדל

דבר המשלי" ג� הוא על הישגיה� הלימודיי� , במשפחות שאי� לה� כל ציפיות ממערכת החינו"
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יש להניח כי גדל ג� מספר הילדי� הגדלי� על , כלכלי באר(�ככל שמעמיק הקיטוב החברתי. והחינוכיי�

ררת בעיקר מתעו. אוכלוסיות מיוחדות אלו נזקקות למשאבי� מיוחדי�. רקע תנאי� סביבתיי� קשי� אלו

שיוכל לסייע למורי� ולתלמידי� להתמודד ע� , הדרישה לכוח אד� מקצועי מתאי� בסגל בית הספר

יכולתה של המערכת �מאי, בי� השאר, המציאות החינוכית כיו� נובעת. הבעיות החו( בית ספריות

  .ולהתמודד ע� הבעיות החו( בית ספריותהנדרשי� החינוכית לגייס את המשאבי� 

  

  : וביוקרתושל מקצוע ההוראה מדו שחיקה במע  . ז

היעדר הלי" מקוצר . מורי�של  להערכת תפקוד� של מנהלי� וסטנדרטי� מקצועיי� גבוהי�אי�  �

להרחקת� של הבלתי ראויי� מבתי הספר ה� אחת הסיבות העיקריות למציאות החינוכית 

המגלי� , ת דלהמנהלי� ומורי� בעלי ידע מקצועי מוגבל ובעלי רמה רוחנית ותרבותי. העכשווית

אמו� מצד הורי� ועמיתי� ופוגעי� במעמד� � תחושת אימעוררי�, אדישות וניכור למעשה החינוכי

  .הנושאי� העיקריי� בעול החינו" וההוראה, של מנהלי� ומורי� מוכשרי�וביוקרת� 

  

, למשל, מורות מעולות רבות נטשו את המערכת החינוכית בגלל הזדמנויות חדשות שנפתחו בפניה� �

מעמדו של מקצוע . הבנקאות והטכנולוגיה שג� תגמול חומרי בצד�, הרפואה, בתחו� המשפטי�

א� בכוונתנו למשו" את המוכשרי� ביותר , )Finn 2001. (תלויי� ג� בתגמול ראויויוקרתו ההוראה 

מבי� בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה ולמנוע פרישת כוח הוראה מוכשר ומיומ� הנמצא בתו" מערכת 

  . יש לתגמל את המורי� ברמת שכר נאותה ביחס לענפי משק אחרי� בשירות הציבורי, ו"החינ
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