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 תקציר . 1

 

חוס� חברתי ,  מבוסס על בטחו� לאומי,כל המדינות המודרניותחוסנ� של חוסנה של מדינת ישראל כ

 על רקע מיצובה הגיאופוליטי של בסיס קיומיטחוני נתפס כיכיו� החוס� הב. וחוס� פוליטי וכלכלי

החברה המודרנית . טחוניי א�  חוסנה של מדינת ישראל אינו מעוג� רק בהיבט החוס� הב,מדינת ישראל

 .  והתפתחותההעולמית השכילה להבי� שההו� האנושי בכל חברה מהווה המסד הדומיננטי לצמיחתה

ההו� האנושי של מדינת ישראל הינו המשאב האיכותי המרכזי העומד לרשותה בהתמודדות ע� 

הופכת רמת בו  ששוק עולמי תחרותי מאדההווה מזמ� לנו . 21 –ה אתגרי� שמציבה בפנינו המאה

 .  ורווחה חברתיתצמיחה כלכליתבהבטחת ניצול יתרונות יחסיי� וביותר בתנאי חשוב לההשכלה 

  .הנחת היסוד  של  מסמ� מדיניות זה הינה שבסיס ההו� האנושי מתפתח על התשתית של מערכת החינו�

 

לשדות זרי�  באמנות וברוח, בכלכלה, במדעבריחת מוחות המצוינות מישראל ונדידת המצויני� 

 . מהאיו� האיראנילא פחותאמורה להדאיג את קברניטי המדינה 

 

 יהיה ,סמו�"יוהרת ה, הרדידות המחשבתית,  הכוחנות�האתוס הישראלי נמצא כיו� בתהליכי שינוי 

אנו חייבי�  לחזור ולעודד את אתוס המצוינות .  בדי החברהו כנגע בכל רהבצע הכס� פוש, "בסדר

, על קברניטי המדינה השרי� והמובילי� בכלכלה. בהתפתחות האינטלקטואליתוההתמדה בלמידה ו

יש ליצור תשתית חברתית . ברוח ובחברה לרומ� את ער� המצוינות ואת המוכנות לתרו� למע� הכלל

 . תגלה עניי� בתלמיד המצטיי� ותעודד אותו להמש� התמדה, מצטייני�ה תרומ� אתוחינוכית אשר 

, ברצו� להתבלט בעשייה החיובית, טוי ברצו� לחפש את השלמותיות שתקבל בלמצוינ" הריע"עלינו ל

 . במוכנות להתנדב למע� החברה, משימותינו בצורה מלאה ומושלמתאת בשאיפה לבצע 

 

 . החברה בישראל חייבת לראות במצוינות ער� חברתי נעלה שיתווה את אורחות חיינו

ת לאמ� בראש מעייניה את החינו� למצוינות חייב, מערכת החינו� כמסד לעתיד הדורות הבאי�

 . עול�כתפיסת

 

אל ישר, כלכליי� במדינת ישראל  בהשוואה למדינות העול� ניתוח משווה של הקצאת משאבי� מ

 .בהישגי�ישראל נמצאת בתהלי� נסיגה משמעותי  למרות זאת א�, משקיעה בחינו� יותר מהממוצע 

 אותנו כבר בשני� השיגצפויה ל, יה עקבית ומתמשכתהנמצאת במגמת על, מדינת עימות כמו אירא�

 .הקרובות א� תמש� מגמת הירידה הנוכחית אצלנו

המדע ביחס למדינות שגי מערכת החינו� במקו� הראשו� במבחני המתמטיקה וי  היו ה60 �בשנות ה

   .שגי� של מערכת החינו� בישראל נמוכי� משמעותית ביחס למדינות העול�י ואילו כיו� הההעול�

 בהיבט תפוקות משקיעה יותר ומקבלת פחותמדינת ישראל , בהשוואה למדינות כמו פינלנד ובריטניה

את ' 95בריטניה החליטה על ביצוע רפורמה משמעותית בחינו� שבעקבותיה השיגה במבחני . החינו�

נחי במו' 90 �בריטניה השקיעה בסו� שנות ה.  23 �במקו� ה" הסתפקנו" בעוד אנחנו 14 �המקו� ה

�ובהוצאה הציבורית הכללית לחינו� כ פחות מישראל 20%ס היסודיי� "בבתיה, הוצאה לתלמיד 40% 

 5% ואילו 10% � המצויני� מבי� תלמידי בריטניה טובי� משלנו ב5% �פחות מאיתנו א� בתפוקות

 מהתקציב במצויני� 5%פירושו שההחלטה על השקעת . 28% �החלשי� ש� טובי� מהחלשי� אצלנו ב

 .אלא ג� בצמצו� פערי� משמעותי, ניבה עליה בתפוקות החינו� לא רק אצל המצויני�ה
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הדרישה המתמדת לתוספת תקציב איננה יכולה להיות תחלי לצור� בתכנו� הקצאת משאבי� 

 .מחודשת במערכת החינו� המותאמת לצרכי העשור

 

של והחברה הישראלית כצור� קיומי של מדינת ישראל וכמחויבות לדורות הבאי� מוטלת על הממ

לשפר ולבסס את החינו� בישראל תו� טיפוח המצוינות כער� חברתי ועידוד המצויני� , חובה לאומית

אשר בו עיצבה מדינת ישראל את  , 2000החינו� הממלכתי בישראל משנת  אול� חוק ,מבי� התלמידי�

אי� בו כלל , ינות המערבבשונה מהמקובל בחוקי� מקבילי� במד, הישראליהמטרות הלאומיות בחינו� 

 המחויבות לחינו� למצוינות בחוק הינו סממ� של חובה ערכית אזכור . הצטיינות ומצוינות של אזכור

חברה המעודדת את טיפוח המצוינות . חברתית כש� שראו זאת המחוקקי� במדינות מערב שונות

 . התבטיח תשואה הולמת להשקעת,  והמקצה משאבי� לקידו� תלמידי� מצטייני�

 

 

מחובתה של מדינת ישראל והחברה הישראלית להציב את ערכי המצוינות בחזית על מנת לאפשר את 

 .  שגשוגו ההגותי והמדעי של הפוטנציאל הטמו� בחברה הישראלית

  

 :על כ� ממליצה הועדה  על הצעדי� הבאי�

 

 ולנהל  התלמידי� המצטייני� בכל שכבות הגיל%10לפעול לאיתור� של החינו� על משרד  •

עידוד המצטייני� חייב לקבל . שיאפשרו צמיחה מתוכ� של המצטייני� ביותר מודיתוכניות ל

 . האמנות והספורט, במקביל לתחומי הרוח, טוי בתחומי הדעת המדעיי�יב

 
מודי� י ועד לללהשקיע בטיפוח ער� המצוינות ולפתח את החתירה למצוינות החל מגיל הג�יש  •

 א� ,המתקשי�חינו� לתמו� בתלמידי� העל מערכת  .בוההוהמחקר במוסדות להשכלה ג

מערכת  .  ולתמו� בקידומ� וטיפוח�במקביל חובתה להתמודד ע� היכולות של המצטייני�

 ".שלא מוותרי� על א� אחד ולא מוותרי� לא� אחד"החינו� צריכה להחליט 

 
של יישובי ישראל על בסיס הפיזור הגיאוגרפי עשות י חייב להטיפוח ערכי המצוינותבמקביל  •

 .אקונומיי��ובהתאמה לרבדי� סוציו

 
הול תכניות למודי� י ובולטי� בנלקבוע מדדי� לסיוע לבתי ספר המטפחי� את המצוינותיש  •

 . יחודיות לתלמידי� מצטייני� ובהישגי� של תלמידיה� המצטייני�י

 
שירו את  שיכמורי� להוראת מצויני�והעצמת לפתח מסלולי הכשרת להרחיב ולהמשי� יש  •

ליצור יש .  תו� שימוש במתודולוגיות ושיטות הוראה חדשניות ויצירתיות, המתאימי� לכ�

דוד יבע לעודד מעורבות הורי�יש . סביבה אינטימית יותר בי� המורה לבי� התלמיד המצטיי�

 .פוח של מעורבות חברתית ומצוינות ערכיתיהישגי� לימודיי� וט

 
 ,בורית של המובילי� בקידו� המצוינות בחינו�ימועצה צהחינו� יקי�  שמשרד ראוי •

 ופתוח מתמיד עיצוב מדיניות לאומית לקידו� תלמידי� מצטייני�ל תרו�לשתפקידה יהיה 

 לקבוע קריטריוני� לתוכניות של טיפוח תלמידי� מצטייני�יש . של ערכי המצוינות בחינו�

 .  באמנות ובספורט, במדעי�
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 עודת הבגרות כבסיס לקבלה למוסדות ההשכלה הגבוההפתוח חלופות לציוני תיש לבחו�  •

 . חודיות של ארגוני� מקצועיי� המתמחי� במצוינות בחינו�יולהפעיל תוכניות י

 
 לסייע במימו� להשתתפותדוד תלמידי� מצטייני�  ייש חשיבות רבה במסגרת מדיניות של ע •

 .ל המצטייני�מצטייני� בתחרויות בינלאומיות ולפתח מנגנוני� להבלטת הישגיה� ש

 

 

מתמש�  תהלי� החינו� הינו תהלי� חברתי .שרידות החברה הישראלית  מותנה בהסתגלותה לשינויי�

 ומשפחתבינו לבי�  ,ס"הבית יחסי גומלי� רחבה  בי� התלמיד לבי� המורה ובינו לבי� אשר מקיי� מערכ

מעגל השותפי�  כל של  השתתפותתדורשמערכת יחסי� זו .  שבה הוא גדלקהילההגורמי ובינו לבי� 

 . פוח ער� המצוינות ובטיפוח� של מצטייני�יבט

רוח ואמנות אנשי , מנהלי� במגזר העסקי, הנהגת השלטו� המקומי, החברה על מרכיביה השוני�

  . מצטייני�דוד היפוח המצוינות ובעירבות מעשית בטועחייבי� כול� להירת� למ

 כתהלי� מתמש� �מצוינילחודיות יתוכניות יזו�  חייבת לסייע למערכת החינו� ביהחברה בכללה

  . תוח הזדמנויות למעורבות חברתית של מימוש המצוינות כער�יוכפ

הקצאת תקציבי� ויצירת סביבות למידה רב , חייב חשיבה והערכות יצירתית ממצטייני�טיפוח 

 לגורמי� הועדה לקחה על עצמה לקרוא, על כ�.  טיח קידומ� והתפתחות�תחומיות על מנת להב

 :בקהילה ובמגזר השלישי להיות שותפי� בעידוד המצוינות בישראל

 

 שיתו הקהילההרשות המקומית ו

 

רת� י לה,עמותות במגזר השלישיב כמו ג� על מנהלי� מובילי� במגזר העסקי ו,על מערכת החינו�

 יוביל ראוי שמשרד החינו�. ומעצבת לתלמידיה�משמעותית בסיוע למורי� על מנת שיהוו דמות 

 להיות עסקיתההילה להנהגת הישובי� ולקלהנהגה המקומית ,  גזר השלישילממדיניות פתוחה ויקרא 

המצוינות  ולהחדרת ערכי מצטייני�דוד ילעתשתיות ה תוח יבפו שותפי� בעיצוב ערכי המצוינות 

 .  כולההמערכת החינוכיתלתודעת התלמידי� ו

 

� להפעיל תכנית רב לתלמידי� מחונני� ומצטייניהאג� על המינהל הפדגוגי במשרד החינו� ובתוכו 

שנתית לאיתור תלמידי� מצטייני� במערכת החינו� ולעודד במיזמי� משותפי� את מעורבות� של 

 . מובילי� את החינו� למצוינותהגורמי� השוני� בחברה אשר 

  

בה יהיו  ,שוביתיישובית לקידו� מצוינות תוק� ועדה ייח תוכנית ותיפהנהגתו  תאמ� בכל ישוב ש

קידו� המצוינות נת� להנהגת הישוב התמיכה  בתוכ� ובמשאבי� לימעורבי� גורמי החברה השוני� ות

הועדה תונהג על ידי ראש הרשות המקומית ותפעל לגיוס הקהילה להצבת ערכי� של מצוינות . בחינו�

 . � בקהילהה לפעול מקרוב ע� תלמידי� מצויניופיתוח מוטיבצי

 

ידו�  בתחו� ק )N.G.O ( גורמי� לא ממסדיי� להגדיר כללי העבודה ע�שרד החינו� הנהגת מעל 

מעורבות ארגוני� לא ו קשר רצי� ולטווח ארו� של מעורבות קהילתית כדי להבטיח,  המצוינות בחינו�

 . ממשלתיי� בקידו� המצוינות בחינו�
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 בעלי תפקידי� מתו� �  לבי�לייש� מתודולוגיות של שיתו� פעולה ותמיכה הדדית בי� מוריראוי 

בתפקידי , בוגרי מוסדות השכלה גבוהה מצטייני� דוד השתלבות� של יהקהילה ולפתח מסלולי� לע

 לעהישגיה� ב מתחומי הדעת של התמחות� ויקרינו בה יוכלו לתרו� , לפחות לתקופה,הוראה

  .מצוינות בחינו�ה

 

דוד תלמידי� יעמסד קר� לאומית לקי� ותראוי שמדינת ישראל בשיתו� ע� גורמי� חו� ממסדיי� ת

 .  מצוינות בחינו�פוח ערכי הי וטמצטייני�
 

בוש מדיניות משרד החינו� ועצוב תכנית עבודה לאומית יעשוי להוות מתווה מסייע לגזה נייר עמדה 

 . פוח של תלמידי� מצטייני� ולהנחלת ער� המצוינות במערכת החינו�יורב שנתית לקידו� תכניות הט

 

 

 

 טיפוח מצוינות כיעד לאומי. 2

 

 מבוא. א

 פוליטי ,חוס� חברתי, חוסנה של מדינת ישראל ככל מדינה מודרנית אחרת מבוסס על בטחו� לאומי 

החוס� הלאומי את התפישה שבאר� בראשית שנות קיומה של מדינת ישראל הפנימה החברה . וכלכלי

כמות הטנקי� רק לא , י� אלא הטייסמספר המטוסרק  לא .מושתת על הו� אנושי איכותיבישראל 

הוא היוצר את חדור להט העשייה ודבקות במשימה , ליבומוחו ו, האד�. אלא האד� שבטנק

 . הטכנולוגיה והוא המפעיל אותה וממצה את יכולתה

המצוינות כער� וכמטרה לא הייתה רק נחלת� של מי שניחנו בכישרונות מיוחדי� ולא הייתה אמת 

. מצוינות אפיינה את החברה הישראלית כולהשאיפה לה.  שלטונית או מדעיתמידה להגדרת אליטה

התעשיי� בתוצרתו והמורה בעשייתו החינוכית שאפו להצטיי� , החקלאי ביקש להצטיי� בתנובת החלב

מתו� שכנוע פנימי ונורמות ציבוריות הרואות בהצלחה ובמסירות נורמות מתוקנות שאי� שו� אד� 

 .יכול לוותר עליה�

.  רוח זו חייבת לצמוח מגני הילדי� ובתי הספר. וח מוסרית זו היא תשתית המצוינות הנדרשתר

צריכה להיות , המאמ� הלימודי והשאיפה להישגי� טובי� ולמיצוי כל הכישרו� והיכולת של כל תלמיד

� בתיאורו "פט המוסרי הבסיסי והחשוב ביותר שקבע הרמבהמש. משימת העל של החברה הישראלית

מקור , על א� חשיבות התגמול הכלכלי". עושה האמת מפני שהיא אמת: "האד� האיכותי הואאת 

 .היצירה והמחויבות למצוינות טמו� ביסוד המוסרי השוא� לאמת ולחקר האמת בכל תחו�

מדינה יהודית דמוקרטית מטילה עלינו חובות דמוקרטיות ייחודיות על בסיס מורשתנו המיוחדת 

 . כא� חברת צדק ורווחה איכותיתודורשת מאיתנו ליצור

של המצטייני� והמעולי� אל העול�  " בריחת המוחות"לא מספיק למניעת א� כי זהו תנאי הכרחי 

 .הגלובאלי והדינאמי הקור� בחו�

  

החוס� .  ער� לאומי חדלנו לראות בה,נותהמצויבשני� האחרונות אנו כחברה חדלנו לטפח את 

. כמסד הקיו� על רקע מיצובה הגיאופוליטי של מדינת ישראלנו במהל� שנות קיומטחוני נתפס יהב

כאילו , בתרבות ובכלכלה, במדע,  שלנו הנובע מהצטיינות במחקרהמודעות לחשיבות החוס� החברתי

 .ג� א� לעיתי� ה� עולי� וחוזרי� לסדר היו� הציבורי, נדחקו לקר� זווית
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למרות שאנו  .וח אשר נודדי� למדינות זרותרומדעי המוסיקה ,  בוגרי מדעי�,צעירי� מצטייני�יש 

 .   סימפטו� להעדר הערכתה של החברה הישראלית להישגיה�זהו, דוחי� מכל וכל את הירידה מהאר�

יוצא �ה� כביטוי לשירות שהיא חבה לאזרחיה וה� כפועל  ,מוטלת על המדינההחובה לטיפוח המצוינות 

 . הלעצמאותה ולחוסנ, של אחריותה לקיומה הריבוני

החברה המודרנית השכילה להבי� שההו� האנושי בכל חברה מהווה המסד הדומיננטי לצמיחתה של 

ער� טיפוח .  דינהמנהיגות בכל תחומי החיי� והוא עמוד התוו� לחוס� הלאומי הקיומי של החברה והמ

 . קיומי של המדינה ושל חברה ישראלית בריאההמצוינות הינו צור� 

 
 

משמעותו חתירה " הצטיינות"חינו� ל.  כתוצאהנות יהצטיכער� לבי� הצוינות המעלינו להבחי� בי� 

  היאמשמעותה הערכיתב" מצוינות" חינו� ל,שגי� גבוהי� בהשוואה למסגרת שבה התלמיד לומדילה

 ,מוביללהיות , מיצוי פוטנציאל היכולות של  כל פרט באשר הוא שאיפה מתמדת להתקד� ולהשתפר

 לעשות כל מאמ� כדי לבצע בצורה המיטבית והמושלמת את ,שמה עצמית לטפח הג,לתרו� לזולת

ההצטיינות תלויה .   או שה� מוטלות עלינו במסגרת חובה תפקודית,המשימות שאנו בוחרי� לבצע

על מערכת  .השאיפה למצוינות בחברה הישראלית כער�יש להטמיע  את בער� המצוינות ולפיכ� 

 .   כער�המצוינות באורחות חיי החברה של את החינו� וההטמעההחינו� להוביל 

 

אשר   2000 החינו� הממלכתי משנת בחוק   אול�.הו� אנושי צומח ומתפתח על התשתית של מערכת החינו�

כלל המונחי� הצטיינות ומצוינות אינ� מוזכרי�  , בחינו�מדינת ישראל את  המטרות הלאומיות   עיצבהבו 

, להעניק שוויו� הזדמנויות לכל ילד וילדהחובה של מערכת החינו�  אמנ� המחוקק הגדיר כ .באופ� ישיר

לפתח את אישיות . לאפשר לה� להתפתח על פי דרכ� וליצור אווירה המעודדת את השונה והתומכת בו

למיצוי מלוא יכולת� כבני אד� החיי� חיי� של , שרונותיה� השוני�יאת יצירתיות� ואת כ, הילד והילדה

, בריטניה, ב"ארהכמדינות בבהשוואה של מטרות החינו� הלאומיות אול�  .איכות ושל משמעות

כאמירה חד  )Excellence( ער� מצוינות למצוא את נית� ש� קוריאה וסינגפור , זילנד�ניו, קנדה, אוסטרליה

אצלנו המחוקק לא התייחס למצוינות כער� שיש , של המדינהרשמיי� הבמסמכי� ובחוקי� משמעית 

  .לטפח

 

�מטרות החינו� הלאומיות כנות שא� הגדירו במפורש בניסוח יש מדי Achievement of personal 

excellence  מצוינות בכל תלמידהלפיתוח מיוחד  חוק 1999ב נחקק בשנת "בארהאו לדוגמא . 

כלל בי� המדינות שהציבו לעצמ� את ער� ילה לא הייתה זוכה ישראלמדינת במצב הנוכחי  ,לצערנו

 . � לאומי שמערכת החינו� אמונה על טיפוחוהמצוינות כער

 

 ומדינות OECDמניתוח משווה של הקצאת המשאבי�  הכלכליי� במדינת ישראל  בהשוואה למדינות 

מספר המורי� ביחס למספר התלמידי� .  מהממוצע האירופייותרישראל משקיעה בחינו� , העול�

מספר שנות לימוד אמנ� . OECDינות מדרוב למורה במערכת החינו� במדינת ישראל זהה למקובל ב

אול� שעות הלימוד לכל תלמיד זהה ביחס  , OECDמדינות בלתלמיד הינו נמו� במעט  מהממוצע 

 . OECDמדינות לשעות לימוד ב
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 ישראל ,1998 נכו� לשנת ,כאשר מנרמלי� לרמת החיי�  את הוצאה לתלמיד  ביחס לתוצר לנפש

 מדינות העול�בממוצע המ יותר בחינו� העל יסודי 21% �ודי וב יותר עבור החינו� היס28% �מוציאה ב

 .  המודרני

 

מדינת  ישראל  .על היסודי בחינו� ה12%�וכבחינו� היסודי מהתוצר לנפש  19% �ה כישראל משקיע

.  בחינו� העל יסודי  יותר  12%  וכיותר מפינלנד ביחס לתוצר לנפש  37% �כבחינו� היסודי ה משקיע

 . של פינלנד במערכת החינו� עולי� לעי� שיעור מהישגיה של מדינת ישראלאול� הישגיה 

, בחטיבות הביניי�' 90 �בהשוואת הפער בי� ההוצאה לעומת ההישגי� במערכת החינו� בסו� שנות ה

, לאמור, 25%�28% �ב) 24מקו� (טוב מזה של ישראל ) 11מקו� (ושל אנגליה ) 8מקו� (מצב� של פינלנד 

 .ות ומקבלי� יותרה� משקיעי� פח

 

ציונה של מלזיה היה .  בהתאמה12% � וב13% �פינלנד  ואנגליה היו גבוהות מאיתנו בבתפוקות החינו� 

ג� רומניה ותאילנד  ).  למלזיה תוצר לנפש שהוא מחצית מישראל(  מהציו� של ישראל 8% �גבוה ב

ביחס למצטייני� . � יותר טוביהישגי�הגיעו ל) מדינת ישראלשל  הוא שליש מה�רמת התוצר שלש(

הנתוני� אינ� כוללי� את מערכת החינו� . (35 � העליוני� בישראל  הגיעו למקו� ה5% �  ה,במבחני�

 ). יותרגרועכנראה בפועל החרדית ולכ� המצב 

 

. עדיי� נמו� מזה שבמדינות המערב,  הנתוני�נרמולג� לאחר , המחקר מראה ששכר המורי� בישראל

 . שהתקציבי� אינ� מגיעי� למורי�משמעות אפשרית היא

 

 :Iטבלה 

 )$(השקעה בתלמיד   

ביחס לתוצר לנפש 

)98'( 

ציו� ממוצע 

 מתמטיקה

 )64'�63'( 

הישגי מתמטיקה 

 ' ומדע כיתה ח

)99'�95'( 

 )'�95'99(חלשי� /השוואת חזקי�

  תחתוני�5%  עליוני�5% על יסודי יסודי מדינה

 )46 (100 )35 (100 )39 (100 )1 (100 100 100 ישראל

 119.8 102.3 105 74.1 79 72ממוצע כללי

 )23 (127.9 )15 (109.2 )21 (112 )6 (73.7 79 63 אנגליה

 )7 (140.0 )27 (103.5 )18 (113 )4 (81.7 79 88 פינלנד

 )40 (110.1 )46 (91.3 )43 (95 _ _ _ אירא�

 .�דגהמדינה במ דירוג –בסוגריי�  •

 . החיי�ההשקעה מנורמלת לרמת •

 .2002יולי ,  שוויו� וצמיחה בישראל�אי: א"אוניברסיטת ת, ר ד� ב� דוד"ד: המקור •
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 :IIטבלה 

 )'98(להישגי� במערכת החינו� ) תוצר לנפש(פער בי� הוצאות  

 יסודי )'כיתה ח(ב "חט 

 ציו� ממוצע הוצאה לאומית ציו� ממוצע הוצאה לאומית מדינה

 )17 (100 100 )24 (100 100 ישראל

 117 72 113 85ממוצע כללי

 )5 (115 63 )11 (110 79 אנגליה

 _ _ )8 (113 79 פינלנד

 . מדינות25 מתו� 24 במקו� ישראל –ב "ג חטובדר •

 . מדינות17ישראל במקו� אחרו� מתו�   –ביסודי  •

 . מעלהכנראה מוטי� כלפישלנו ההישגי� חרדי ולכ� מגזר ההנתוני� בישראל אינ� כוללי� את ה •

 .2002יולי ,  שוויו� וצמיחה בישראל�אי: א"אוניברסיטת ת, ר ד� ב� דוד"ד: המקור •

 

 

 

לאור השוואת ההשקעה א�  ,בשני� האחרונות הצטמצ� והל� תקציב החינו� בצורה מהותיתאמנ� 

הנהגת משרד החינו� נדרשת , של ישראל בחינו� לעומת מדינות אחרות שלה� הישגי� טובי� יותר

הקצאת ת הצרכי� התקציביי� של מערכת החינו� במקביל לבחינה מחדש של מדיניות לבחו� א

הקצאת ,  מדיניות מותאמת לצרכי העשור מחייבתקציב החינו�. בתו� מערכת החינו�משאבי� ה

   . משאבי� פני� מערכתית שונה וביצוע שינויי� מוסדיי� בתו� מערכת החינו�

 

התמקדותנו . התייחסות לכלל מרכיבי מדיניות החינו� ולא במסמ� עמדה זה ממוקד במצוינות בחינו�

מיצוי פוטנציאל היכולות של  כל פרט טוי בי� השאר בימקבלי� ב, מצוינותהערכי של פיתוח במדיניות  

, המהווי� מורי וסמני דר�, "מצויני� תחילה" אנו מכווני� אל .ודרכי הפעולה להשגת� באשר הוא

 .ת הקהילה כולהתהלי� שיתחיל אית� וימשו� א

 

שגי מערכת י  היו ה60 �בשנות ה. חינו�בתהלי� נסיגה משמעותי  בהישגי הכיו� מדינת ישראל נמצאת 

ואילו כיו� בממוצע ציוני  ,  מדע  ביחס למדינות העול�ההחינו� במקו� הראשו� במבחני המתמטיקה ו

התלמידי� של  1995,1999  בשני� TIMSSבמסגרת מבחני  ' מבחני מתמטיקה ומדע בכיתות ח

 .  מדינות53 מתו� 39�הישראלי� ירדו למקו� ה

 

 הדביקה את , אשר הייתה נמוכה במיקומה ממדינת ישראל,איר� המהווה סיכו� בטחוני למדינת ישראל

איר�  2004בשנת  , IMO(iad International Mathematical Olymp( על פי נתוני  . 2000 �הפער בשנות ה

 2003בשנת . 15במקו�  דורגהש  לעומת ישראל ,דת המתמטיקהאבאולימפיזכתה במקו� תשיעי 

�במקו� השדורגה  לעומת ישראל 17קו�  במזכתהאירא�  21 .  
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 2002 בשנת PISA במסגרת מבחני 15מדעי� והבנת הנקרא לגיל , מבחני מתמטיקהב  �ממוצע ציוני

' הבנת הנקרא  בכיתות דב �בממוצע ציוני מבחני.  מדינות 41 מתו� 31 �ראל במקו� ההציב את יש

 .   מדינות35 מתו� 23 �  הגיעה ישראל למקו� ה2001 בשנת PIRLSבמסגרת מבחני  

אנו מוצאי� את ישראל נסוגה בהישגי מערכת החינו� בכל מבחני ההשוואה הבינלאומית ובמקו� 

. צוע שנוי מהותי במדיניות החינו� בישראלירת� לבי עלינו לה,במבחני�יתיות ילנסות ולחפש את הבע

 פוח שלינו� למצוינות והטיהחמסמ� עמדה זה מתמקד בהיבט אחד של מרכיבי מערכת החינו� והוא 

 א� לא פותרת אותנו ,התמקדות בהיבט זה עשויה להשלי� על כלל מרכיבי המערכת. �תלמידי� מצויני

 .  יות חינו� נכונה בכל המרכיבי�מלתת הדעת לגיבוש מדינ

 

מורי� , הורי� בקרב ,לקראת כנס הרצליה השביעיעל ידי מכו� סמית שנער�  במסגרת סקר עמדות 

 תלמידי� במערכתההישגי כלל שמלמדי� ממצאי� העלו  , בחינו�מצוינותתפיסת הומנהלי� בנושאי 

שגי� ירמת ההסבורי� ש מההורי� 62%.  מאודכנמוכי� עד נמוכי� בחברה הישראלית החינו� נתפסי�

 . המנהלי�והמורי� מ 56%כ� ג� .  מאדנמוכה עד נמוכה

 

או במידה ,  לתלמידי� כללשהמערכת אינה מקנההמורי� והמנהלי� חושבי� ,  מההורי�90% �כ

 מההורי� חושבי� שהמערכת הקיימת 88%. כלי� ומיומנויות הנדרשי� בעול� המודרני, מועטה בלבד

 . מאנשי מערכת החינו� חושבי� כמוה�74%. יצוי הפוטנציאל של ילדיה�לא מאפשרת מ

בולט  . מהמנהלי�82% וכ� ג�  מוצאי� צור� גבוה בטיפוח תלמידי� מצטייני� מהמורי� 94% �כ

 לאחוז קט�  לטפח תלמידי� מצטייני� זאת למרות שרקצור� מההורי� מוצאי� 78%במיוחד שג� 

 .� מצטייני�די� שהינ� תלמידימביניה� יש יל

 

�רק כ .יני�לצרכי תלמידי� מצטינותנת מענה מערכת שאינה כבור יבקרב הצנתפסת  מערכת החינו� 

3%�כנת מענה לתלמידי� מצטייני� לעומת� רק  תנואכ�  סברו שמערכת החינו�  מההורי�20% 

מית המורי� והמנהלי� ציינו בסקר של מכו� ס, רוב ההורי�.   סבורי� כ�מהמורי� ומהמנהלי�

 לא במצטייני�  ואינה מטפלת נכו�, בלבדמערכת החינו� נותנת מענה לצרכי התלמידי� הממוצעי�ש

 . �ולא בתלמידי� המתקשי

    
   .  בחינו�מצוינותהעידוד  צור� מהותי לעצב מדיניות ל יש2006שנת לאור הנתוני� בישראל של 

הבאי� לידי ביטוי אלה חיי� אול�  ," הוא החיי� עצמ�,בית ספר אינו מכי� לחיי�"שעלינו להפני� 

פחות ידע וקשיי� , ו רואי� יותר אלימות אנהישגי�מעבר לירידה ב. בבית הספר אינ� מבשרי� טובות

 . הספריתבביומית �היו�בור המורי� להתמודד ע� המציאות יגוברי� והולכי� של חלק גדול מקרב צ

 

. מנת להבטיח את עתיד דורות המחרעל , שראלמית לשפר ולבסס את החינו� בימוטלת עלינו חובה לאו

 . עלינו להעמיד בסדר העדיפות הלאומית את החינו� במקו� גבוה ולפעול לקידו� החינו� למצוינות

בראייה המערכתית יש לפתח .  להחזרת ערכי החינו� לראש סול� העדיפויותעל מדינת ישראל לפעול

ס התיכו�  והמש� בהשכלה הגבוהה "ביה דר�, היסודיאת החתירה למצוינות החל מבית הספר 

במובילות כי הישגי החינו� יחזירו אותנו למיקו� הראוי  עלינו להבטיח .ובמחקר האקדמי

 . הבינלאומית
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אי� זה ראוי שהאקדמיה הישראלית תתפאר בהיותה ממוקמת בי� מאה האוניברסיטאות המובילות 

 .  בי� עשרת האוניברסיטאות הטובות בעול�שגי האקדמיה כמובילהיעלינו לשאו� למיקו� ה, בעול�

 .התשתית למצוינות אקדמית מתחילה בגיל הר�

 

 אול� מאחר ,� שמזמנת לו החברה היכולת לעמוד באתגריאתכל אחד מבוגריה מקנה ל חינו�מערכת ה

 שומא על ,וני�רמת המוטיבציה שלה� להתפתחות ולהתמדה לימודית ש, שוריה� של הפרטי�יוכ

במקביל חובתה להתמודד ע� היכולות של המצטייני� ו, ינו� לתמו� בתלמידי� המתקשי�מערכת הח

, מצד אחד. השוויוניות בחינו� צריכה לבוא לביטוי בשוויו� ההזדמנויות. ולתמו� בקידומ� וטיפוח�

אקונומי � צרי� לנתק את הקשר בי� המצב הסוציו,מצד שני. ויוניות תביא לבינוניותואסור שהש

 .ליו יכול הילד להגיעוהמקו� א

 

 את האג� 2006מתו� הבנת החשיבות של החינו� למצוינות הקי� משרד החינו� בשנת ראוי לציי� ש

גופי� הדוק ע�  האג�  פועל בשיתו� פעולה .מינהל הפדגוגימסגרת הונני� ומצטייני�  בלתלמידי� מח

ששוקדי� על ספר מובילי� �יבתגורמי� נוספי� כדוגמת ו ,העמותה למצוינות בחינו�מתמחי� דוגמת 

 .מוסדות ההשכלה הגבוהה וטיפוח המצוינות בחינו�

 

 

 המצוינות כחוס� לאומי .ב

 

ההו� האנושי של מדינת ישראל הינו המשאב האיכותי המרכזי העומד לרשותה בהתמודדות ע� 

�  של תלמידי הרב תחומיי�  השקעה בטיפוח כישרונותיה�. 21–בפנינו המאה ה אתגרי� שמציבה

 שיהוו אליטה משרתת יוצרי� ופורצי דר�,  בהכשרת דור עתיד של מדעני�הכרחימהווה נדב� מצויני� 

אלו שיתמידו בהצטיינות� ויחונכו על ערכי  . של כלל החברה הישראלית ויובילו אותה להתקדמות

 .   למדודור הבא במוסדות החינוכיי� בה� ה�ולתרו� ל� ויחזרו להדרי� היזכרו חסד נעוריהמצוינות 

 

לניצול יתרונות ביותר רמת ההשכלה תנאי חשוב מהווה  שבו שוק עולמי תחרותי מאדההווה מזמ� לנו 

,  הינו מעניינה של החברה כולה כ� של מערכת החינו�  חיוביתפקודכש� ש. יחסיי� ולצמיחה כלכלית

התפתח להובלת אחריותה של החברה לפעול לקידומ� הפרטני של תלמידי� מצטייני� אשר עשויי� ל

 .הרוחני והאומנותי של החברה הישראלית, הקדמה והידע ולתרו� לפיתוחה המדעי 

 

יזיה את אלילי הריקנות כמודל באנו רואי� בתרבות הטל, האתוס הישראלי נמצא כיו� בתהליכי שינוי

ל הרדיפה אחר בצע הכס� הפושות בכ, הרדידות, אנו רואי� את הכוחנות.  חיקוי לצעירי� בקרבנו

נחלת� של  מי רק בעבר השאיפה למצוינות היוותה כער� וכמטרה בחברה  ולא הייתה .   החברה

. אמת מידה להגדרת אליטה שלטונית או מדעיתבבחינת  מיוחדי� ולא הייתה תחנו בכישרונוישנ

מצוינות זו נבעה מתו� שכנוע פנימי ונורמות חברתיות .  המצוינות אפיינה את החברה הישראלית כולה

 .וציבוריות אשר ראו  בהצלחה ובמסירות נורמות מתוקנות שאי� שו� אד� הרשאי לוותר עליה�

על רקע תרומתו היה  והערי� את עצמו ואת הישגיל כל יחיד ויחיד ממרכיבי אותה חברה הקריטריו� של

כל מקצוע ותפקיד ראה כל יחיד את עצמו כנושא ב.  לעצמו ולחברה בתחומי� עליה� הוא הופקד

 . צטיי� בה למע� עצמו ולמע� החברה בה הוא חי שחובתו לה המשר
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.  עלינו להשיב ימי� כקד� ולעודד את אתוס המצוינות וההתמדה בלמידה והתפתחות האינטלקטואלית

לרומ� את  ער� המצוינות המקבל ביטוי במעורבות חברתית ובמוכנות לתרו� מעצמ� בחברה בה אתה 

התשתית הערכית הינה בסיס . יתפתחו ג� הישגי� מדעיי�  ללא תשתית רוחנית ערכית לא .חי

             קרו� הערכי יברוח העשל מנהיגות יבטיח צמיחתה חברתי �  החינו� הערכי.להתפתחותה של מצוינות

על החברה  . "תיקו� עול�"של המחויבות להשפיע כל אד� בהתא� ליכולתו ומצוי כישוריו על 

לחדש את הימי�  ,"תלמיד החכ�" של הכבוד לס המושרש ביהדות לחזק ולחדש את האתוהישראלית

 ער� מרכזיער� הלימוד היה . שבה� הע� היהודי הצטיי� ביכולתו הלימודית ובאיכות חכמיו וחוקריו

  . מחדשיגש ההיסטוריה ואת המעמד הזה יש להלאור�בכל חברה יהודית 

 

פה בכל התחומי� מ� המדע ועד  מקי אלה נדרשת החברה הישראלית ליצירתיותבמיוחד בימי�

תלמיד ל, לשקד�, משכילההערכה ללכ� .  י לחימה ועד תרבות מקור חדשהמפיתוח אמצע, האומנות

אתוס . לפעול לקידומ�מחייבת אותנו , ל הפרט להיות מצוי� באורח חייולשאיפה ש, בעצמו יעשקמה

מ� הלימודי והשאיפה להישגי� המא. המצוינות צרי� להיות מיוש� מגיל הג� ועד החינו� העל יסודי

 והיכולת של כל תלמיד בגילאי� אלו צריכה להיות משימת העל של החברה �טובי� ולמיצוי כל הכישרו

 לחתירה  לחזור,ההשקעה והחקר,  החברה הישראלית חייבת להשיב את ער� הלימוד.הישראלית

. של החברה הישראלית" רתי והקיומיהחמצ� החב"בסופו של דבר כל אלה ה� . למצוינותדת מתמ

 ליצור תשתית מחויבת החברה .על כל מרכיביהכולה מצוינות לאומית אינה עניי� ליחידי� אלא לחברה 

 .תגלה עניי� ותעודד את התלמיד ותחושת האכפתיות לגביו, למצוינות" תריע"חברתית וחינוכית אשר 
 

 כאשר כיו�  .לכלל התלמידי�זדמנויות בחינו� מחייב השקעה דיפרנציאלית של משאבי� השוויו� ה

השוויוניות בי� כל . ההשקעה שמה דגש יתר על ההקצאה לתלמידי� החלשי� יותר ועל שוויוניות

לכ�  נדרש איזו�  ההשקעה בצורה זהה . ות מצוינלתי�  לבינוניות ולאו דווקא התלמידי� מובילה לעי

נמצאי� � ימודיילה� הישגיבהש לתלמידי� .לפחות א� לא יותר בעידוד המצוינות והמצטייני�

 יש להקצות יותר משאבי�  כדי להבטיח ,בקצוות ההתפלגות הנורמאלית של אוכלוסיות התלמידי�

משמעות הדבר שיש לתמו� בתכניות הולמות ובמשאבי� מתאימי� לא רק . קידומ� והתפתחות�

צרכי� של  האתבהתא� אלא ג� באוכלוסיית המצטייני� כדי להבטיח , בקבוצות תלמידי� מתקשי�

 . תלמידי� אלה

 

. ובילי� את החברה בה ה� צומחי�למצוינות יש השפעה חשובה על החברה בכלל ואילו המצויני� מ

קידומ� של המצויני� מוביל את החברה והאנושות . המצויני� מובילי� את החברה בכל תחו� ותחו�

' פרופ, שי עגנו�,  אינשטיי�כמה היינו נפסדי� א� לא היו מתגלי� אלברט .  לפריצות דר� חשובות

 . ינותו העולמיתיכל אחד בתחו� הצטואחרי� הרשקו '   פרופ,חנובר'צ' פרופ, אומ�

 

תזכה , מצטייני�המקצה משאבי� רבי� יותר לקידו� תלמידי� , ינותיחברה המעודדת טיפוח הצט

,  חוקרי�, י�התשואה תבוא לידי ביטוי בהתפתחות� של מדענ, לתשואה גבוהה יותר ביחס להשקעתה

יסייעו ליצירת , חוסננו הערכי והחברתיאת אנשי רוח ואומנות  אשר מעבר לתשואה הכלכלית יקדמו 

 .חברת מופת
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חברה הרוצה להתקד� חייבת . מהקיי� וליצוק ממנו חידוש ויצירה  היא לקחת, בי� היתר, המצוינות

מחובתה של לאור כל אלה . בילהחזיר את ערכי הלימוד והיצירה ללב בסיסה התרבותי והנורמטי

 על מנת לפרו� קדימה ולאפשר ,מדינת ישראל והחברה הישראלית להציב את ערכי המצוינות בחזית

 . את שגשוגו ההגותי והמדעי של הפוטנציאל הטמו� בחברה הישראלית

 

שב מו. החלה לעמוד על הצור� בפתוח מדיניות ייחודית לעידוד וקידו� המצויני�אכ� מערכת החינו� 

בוש מדיניות בתחו� י הלאומי לגהמתווה מבקש להציב את 2007החינו� למצוינות בכנס הרצליה 

 . החינו� למצוינות

 

   היעד הלאומי של מצוינות בחינו� .ג

 

 . עידוד המצוינות בחברה כער� מהווה את הבסיס לאורח חיי� בחברה הישראלית

חודית יני�  מחייב חשיבה והערכות יצירתית ויהמצוינות מטבעה מחייבת חופש ומרחב לכ� טיפוח מצוי

של  משרד החינו� ובמקביל אליו של עמותות ציבוריות וארגוני� מובילי� בחברה ובתעשייה 

 . הישראלית

 

יצירת סביבות למידה רב תחומיות המותאמת , קידומ� של המצויני� מחייב הקצאת תקציבי�

 .יות והכישרונות בקרב אוכלוסייה ייחודית זאתמימוש היצירת,  טיפוח אישיות המצוי�, למצויני�

השאיפה  .תעודד הקצאת משאבי� רבה יותר למצטייני�,  חברה המעודדת טיפוח מצוינות והצטיינות

�מחייבת לאתר ולטפח את המצוינות בקרב כל השכבות הסוציולשוויו� הזדמנויות ולצמצו� פערי� 

 . ובכל היישובי�תאקונומיו

 

תחומי המהווה מודל לחיקוי ויעד לשאיפותיה� של �רב" מרחב מצוינות"צירת החזו� המתבקש הוא י

יניע הוא . מרחב המצוינות ישפיע על התנהלותה של מערכת החינו� כולה. רבי� בחברה הישראלית

השגת היעדי� ור� הסטנדרטי� הגבוה שהוא כולל ומתמש� לאותה ממצב של בינוניות למאמ� לאומי 

 .מציב

על המערכת לפעול . מתמש�רצי� וחודי� כתהלי� י מוטלת חובה לפתח כלי� יעל מערכת החינו�

חטיבת ,   התלמידי� המצטייני� ביותר מבי� כלל התלמידי� בגיל חינו� היסודי10%לאיתור� של 

עשירו� התלמידי� . ובכל היישובי� במדינת ישראל הביניי� והחינו� העל יסודי  בכל מוסדות החינו�

ו� חמקצועיי� גורמי� . יפוח נבחרת עילית בקרב התלמידי� בישראליס לטהמצטייני� יהוו בס

 גיוס הטובי� .חברת מופתמיכולת� לעיצוב יגויסו לתרו� ממסדיי� מכלל החברה הישראלית 

. תו האישית של כל תלמיד ותמיכה במימשק היחסי� שבי� המורה לבי� התלמידועידוד מצוינ,  להוראה

יחודיי� י� ולאלה שיקדמו את ערכי החינו� למצוינות יוקצו משאבי� לקבוצות התלמידי� המצטייני

לא תוותר על א� " החברה .נת� הזדמנות לפרוחי לתלמידי� המצטייני� ת.כקבוצה העומדת בפני עצמה

 .  לטיפוח המצוינות ועידוד המצויני�המתמש� במסע "אחד ולא תוותר לא� אחד
 

–ינות תית�  לכ� ביטוי במרחב תחומי הדעת המדעיי�   מצובלת על עצמה לעודד ולטפחחברה אשר מק

טיפוח ערכי המצוינות וקידו� .  האמנות והמוסיקה והספורט, הריאליי� ובמקביל לתחומי הרוח 

�המצויני� יקבל ביטוי על בסיס הפיזור הגיאוגרפי של יישובי ישראל ובהתאמה לרבדי� הסוציו
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תמקד בתמיכה בפרטי� המצטייני� ולא ת ההשקעה בטיפוח וקידו� המצויני� .אקונומיי�

 .בפרספקטיבה כוללנית

 

 ,השרות הציבורי, חייב את מגזרי הביטחו�הוא מ. הישראליתחייב את כל החברה ות מקידו� המצוינ

חייב  הוא מ, חודיי� יחייב את השתתפות� בהשקעת תקציבי� יהוא מ, האקדמיה והקהילה, התעשייה

. אלית למקורות המצוינות בבתי הספר ובמוסדות החינוכיי� קשירת המובילי� בכלל החברה הישר

ולפתח , חקירה וניתוח, קידו� המצוינות  יעודד את המצויני� לניתוח והבנת המציאות על ידי למידה

היא זו שתוביל , מחויבות ערכית, פיתוחה של מנהיגות .כלי� שיעודדו את המצוי� לחשיבה ביקורתית

 . ת של המצטייני� כלפי החברה למצוינות ולתפיסת האחריותיו

המדינה . טיפוח מצוינות ומצטייני� יחייב יצירת אופק לקליטת� בתחומי� השוני� והישארות� באר�

. בתרבות ובעידוד התעשייה, תצטר� להקצות ממקורותיה ולהגדיל השקעותיה במחקרי� מתקדמי�

 .רכת החינו�במקביל יש לבנות תכנית לאומית להיזו� הדדי בי� מערכות אלה למע

 

 הקהילה לתלמידי� מצויני�הרשות המקומית ומחויבות . 3

 

הסביבה משתנה תדיר ונית� לראות מגמות של . מיות רבהאהסביבה בא אנו חיי� כיו� מאופיינת בדינ

מהפכת הידע והמידע והשינויי� . טכנולוגיה אשר הולכת ותופסת מקו� משמעותי בכל תחומי החיי�

� בקבלת החלטות המשפיעות על שיתו� גובר של פרטימחייבי�  ,י� תדירבמער� העיסוקי� המשתנ

במער� הערכי� של החברה הישראלית מתחולל מעבר מתפישת החברה את ער�  .  כולההחברה

 ".  מצוינות"לתפישתה את ער� ה" שליחות"ה

 

� דורשי� השינויי.    בהסתגלותה לשינויי�י�   תלוי, קל וחומר מובילות והנהגה, שרידות החברה

במדינת ישראל מערכת החינו� . יכולת הסתגלות של כלל המנגנוני� והמבני� בחברה הישראלית

 ויותר מקרב 90% �כ� ג� עולה ממחקר עמדות הציבור לפיו כ. סובלת מיכולות הסתגלות ואיזו� חלשות

. � בחברההמורי� והמנהלי� חושבי� שקצב השינויי� במערכת החינו� לא תוא� את השינויי, ההורי�

 . על כ� יש לסייע למערכת המוסדית על ידי פיתוח של מנגנוני� חלופיי� להסתגלות

חינו� הינו תהלי� חברתי התהלי� .  מובילי� של מוסדות מורכבי�מנהיגי� ומנהלי� בבתי ספר הינ� ה

משפחת התלמיד  וגורמי , ס"בי, רחב אשר מקיי� מערכת יחסי גומלי� אינטנסיבית  בי�  התלמיד

חינוכית מביא להשפעה חיובית ניכרת על תהליכי הקהילה למערכת הקיו� יחסי גומלי� בי� . קהילהה

לסגור את במידה רבה נוטה מערכת החינו� . טיפוח המצויני� ועיצוב אקלי� של מצוינות בקהילה

 יש לפתוח את. עלינו לאמ� את עקרונות השקיפות והפתיחותולכ�  , מוסדות החינו� מפני מעורבות

תהלי� החינו� נתפס כיו� כחלק . מוסדות החינו� למעורבות מבוקרת של גורמי� חו� ממסדיי�

 .  ולא עוד כסמכות שלטונית באר�ממהות החברה

 

אלא ג� במעגל השותפי� הסובב את בית , איכות המוסד החינוכי  אינה תלויה רק במוריו ומנהליו

מעגל שותפי� . ארגוני תעשייה והורי התלמידי�,  מגזר פרטי,  שותפי� כגו� השלטו� המקומי, הספר

 יביא לתוצאה מיטבית של טיפוח ,ש� דגש על מצויני� וערכי מצוינותבהתנהלותו ומטבעו אשר 

הקהילה נדרשת למצב ערכי מצוינות ולהציב בתוכה אתגרי� למעורבות של . מצויני� ומצוינות בחברה
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מצוינות לעבודה הו� את הבוגרי� הדבקי� בערכי כמו כ� על מנהיגות הקהילה  לרת. תלמידי� בקהילה

קהילה השותפה בחינו� המצויני� תוביל .  כדי לסייע בקידומ�,כולל המצטייני�, תלמידי�כלל הע� 

י� אינו רק בתהלי� הזה התלמיד המצו. להשתלבות מיטבית שלה� בקהילה ולקידו� יעדי הקהילה

" דיבידנד"ס והקהילה ובכ� להחזיר "בת ביה הוא ג� נדרש לתרו� מיכולתו וכישוריו לטו�מקבל

  .מההשקעה בו

 

עלות את הער� העצמי של הפרט  וכתוצאה מכ� את המסוגלות השייכות לקבוצה של מצויני� עתידה ל

נית� להניח שבכל קהילה בה תינת� בולטות לתלמידי� מצויני� ויודגשו ערכי . של תלמידי� מצויני�

 .  כולהמצוינות תושפע מכ� לטובה הקהילה

 

 מלמד שלרבי� הייתה דמות מורה � יוצאי דופ�סיפור חייה� של מנהיגי מצוינות ואישי� בעלי הישגי

מסגרת טיפוח ייחודית בקהילה  ג� יתה סביב� י א� במקביל ה,שתמכה וחיזקה את שאיפת� למצוינות

ו את הטובי� יחודיות אשר יוביליבאחריות הקהילה  לפתח מסגרות טיפוח . אשר עודדה ותמכה בה�

 . שבחברה להישגי�

 המצוינות היא ש� העסקיבמגזר .  העול� העסקי המודרני מאופיי� בחתירה למצוינות ויצירתיות

.  והקפדה על הפרטי�איכות, יוזמה,   המצוינות מתבטאת בארגוני� המעודדי� יצירתיות�המשחק 

את העול� לא רק ת לקד� על מנ. דבקות במטרהוהתמדה , המצוינות מתבטאת במוטיבציה והשקעה

 . בתודעה הציבוריתערכי� אלו" לצרוב"והקהילה מחויבת לעצב ,   אלא את החברה כולההעסקי

 

במקו� שבו הורי . מעורבות הורי� ומשפחה בחינו� משפרת הישגי� לימודיי� ויכולות אינטלקטואלית

 תמיכה רלוונטית כדי חובת הקהילה להעמיד לידו, תלמיד מצוי� אינ� יכולי� לתת מענה לצרכיו 

�אחריות הקהילה בנושאי חינו� מובילה לתועלות רבות עבור שני הצדדי� . להבטיח את התפתחותו 

מוי הסביבתי ותשפיע יקהילה בעלת תשתיות של שאיפה למצוינות ומצויני� תתרו� לחיזוק הד

,  חברהיתר בחינו� מובילה לשקיפות הקהילה בנושאי התרומת . בעקיפי� על כלל תושבי הקהילה

מאגר "איכות .  יצירתיות ועודהשיפור ,  הדדיתמחויבותיצירת , דמוקרטיי�החיזוק התהליכי� 

 .הוא זה שמוביל את החברה של המצויני�   "שרונותיהכ

 

 :דוגמת, מוטלת החובה לפיתוח כלי� שיקדמו מטרות אלה" קהילה מחויבת"על 

 

ע� הנהגת הקהילה לעידוד וטיפוח יצירת ערוצי תקשורת ממוסדי� של מערכת החינו�  •

 .מצוינות ומצטייני�

 ,מוסדות תרבות והשכלה גבוהה המצויי� בקהילה, שילוב מנהלי� ועובדי� מהמגזר העסקי •

 .לעבודה ע� תלמידי� מצויני� ובתי ספר מקדמי מצוינות

ב יישו�  והטמעה של תכניות יישוביות לקידו� ועידוד מצוינות ומצטייני� תו� שילו, תכנו� •

 .טק וארגוני� מתמחי��ייחברות הה, המגזר העסקי

יצירת ומיסוד קרנות של הקהילה המיועדות להשקעה ייחודית  במלגות לטיפוח מצוינות  •

 .ומצטייני�
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עידוד גורמי קהילה לבצע מיזמי� משותפי� ע� המערכת החינוכית והפעלה של תכניות  •

 .ייחודיות

 

 הדרכי� למיסוד טיפוח המצוינות. 4

 

מ� הראוי למסד  . המצוינות בישראל חייב לקבל ביטוי רחב לכלל התלמידי� בחברה הישראליתטיפוח

 , מצטייני�יכולותיה� של המיצוי את התוכניות המטפחות מצוינות בחינו� ולאפשר סביבה מתאימה ל

ת מגוונת לכל סביבה לימודית בטכנולוגיות מתקדמות שתיצור גירויי� אינטלקטואלי� וסביבה אתגרי

צריכה חופש המצוינות שכ� להכיר ביש בעת מיסוד תוכניות לעידוד המצוינות . נותייחומי ההצטת

 .  כנע למסגרות חשיבה כאלה ואחרותי יש לפתח כל רעיו� לעידוד מצוינות ואי� לה�ומרחב 

 

חלק מהמדינות המובילות בעול� המערבי א� . וטיפוח המצוינות לרוב נבע מהממשלבעול� מיסוד 

מר (כ� למשל בבריטניה  ראש ממשלת בריטניה  .  את בחקיקה של מטרות החינו� הלאומיותשילבו ז

רצה להציל את החינו� הציבורי ולכ� דרש מהמוסדות החינוכיי� להציג תוכניות לימודיות ) בליירטוני 

" צבועי�" מהתקציב 5%במקביל הממשלה הקצתה .   מקרב התלמידי� העליוני�10%�וחינוכיות ל

 .י� לתכניות אלהומיועד
 

טיפוח ערכי המצוינות מחייב להגדיר מחדש את היחסי� בי� המורה לבי� התלמיד כדמות מעצבת 

   .ומשמעותית עבור התלמיד ג� א� תו� התחברות אל גורמי� מסייעי� שמהווי� לתלמיד דמות לחיקוי

לתלמידי� מצטייני� על כ� המצוינות בחינו� כיעד לאומי חייבת להתבסס על הכשרת מורי� מצויני� 

 .פוח ערכי המצוינותיבור המורי� לטיבמקביל להכוונת כלל צ

 

יש לפעול . מנקודת ראות לאומית על מערכת החינו� לפתח מסלולי הכשרת מורי� להוראת מצויני�

על . לאיתור המורי� המתאימי� בכישוריה� ויכולת ההוראה שלה� לעבוד ע� אוכלוסיית המצטייני�

, המשי� לפתח ולהפעיל מסלולי הכשרת מורי�  לטיפוח מצוינות בחברה הישראליתמערכת החינו� ל

על מערכת . תו�  רתימת המרכיבי� השוני� בחברה הישראלית לחיזוק ועידוד מעמד� של מורי� אלה

מוכני� לתרו� ולפתח  יכולי� והארגוני� והפרטי� בקהילה ש, החינו� לרתו� אליה את העמותות

 . תלמידי� מצויני�

על רקע זה יש לפעול ע� .  לתלמידי� מצויני� נדרשת סביבה אינטימית יותר בי� המורה לבי� התלמיד

המוכני� חברה ב  ודמויות מובילותבולטי�אישי� תות מצויני� בקבוצות קטנות ולפעול לגיוס יכ

 . לתרו� מזמנ� וכישוריה� לעבודה ע� המצויני�

 

 יש לעודד איתור של תלמידי העשירו� העליו� בהישגיו להבנתנו בעת מיסוד הדרכי� לטיפוח מצוינות

 מכלל מצטייני�הלימודיי� בכל מוסד חינוכי ובכל יישוב ובתו� כ� לאתר את העשירו� העליו� של ה

 .התלמידי� בישראל

 

להבטיח ל מנת בפרק הראשו� הוצג הצור� בהצבת קידו� המצוינות כיעד לאומי ע �   תכנו� רב שנתי

ת הקהילה להשתת� בטיפוח המצוינות ובפרק זה אנו מתמקדי� פרק השני דנו בחוב ב.שרידות החברה

 .   בחינו�מצוינותמיסוד הל �דרכיהבתכנו� 
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 יפעילוהמינהל הפדגוגי במשרד החינו� ובתוכו האג� לתלמידי� מחונני� ותלמידי� מצויני�  •

 את מי� משותפי�ויעודדו במיז במערכת החינו� תכנית רב שנתית לאיתור תלמידי� מצטייני�

   .מעורבות� של הגורמי� השוני� בחברה אשר מובילי� את החינו� למצוינות

 
 לקידו� בעיצוב המדיניות הלאומית אשר תתמיד לקיי� וועדת היגויעל משרד החינו�  •

 לכניסת תוכניות לטיפוח תקבע קריטריוני�וועדת ההיגוי . תלמידי� מצויני� במערכת החינו�

 תוכנית רב תנחה עקרונות של תכנו�וועדת ההיגוי . מצטייני� לבתי הספרתלמידי� מצויני� ו

 תבצע הערכת יישו�הוועדה .   שני� המיועדות לקידו� מצוינות וטיפוח מצטייני�3 �שנתיות ל

וועדת ההיגוי תסייע למסגרות חינוכיות שונות לקד� את נושא המצוינות .  מדי שנההתוכניות

כמדדי איכות ריטריוני� השוני� שיקבעו על ידי המשרד תו� בחינת עמידת המוסדות בק

וועדת ההיגוי תהווה גור�  .מנחי� להכרה במוסד החינוכי כמוסד ייחודי לתלמידי� מצויני�

משפיע עיקרי על עיצוב מדיניות טיפוח המצוינות וקידו� המצויני� מהרמה השלטונית ועד 

 . רמת המוסד החינוכי

 

שובית לקידו� מצוינות תוק� יבכל ישוב שירצה לפתח תוכנית י � תוכנית למצוינות יישובית •

הועדה תונהג על ידי ראש הרשות המקומית ותפעל . ישובית לקידו� המצוינות בחינו�יועדה 

 כל זאת תו� עידוד להצבת ערכי� של מצוינותגורמי תעשייה ומובילי מצוינות , לגיוס הקהילה

 שנית� באמצעות� לתרו� לקידו� ידע המעורבות של חברות וארגוני� מכל המגזרי�

ועדה זאת תפעל לשילוב מורי� של תלמידי� מצויני� בפעילות ע� .  ולהמחשת מערכי מצוינות

תוח מוטיבציה של פרטי� בוגרי� בעלי כישורי� הולמי� יפ,גופי קהילה החותרי� למצוינות 

 .לפעול מקרוב ע� תלמידי� מצטייני� בקהילה

 

מדיניות תוגדר  .יני הישובילמצוינות בהלימה למאפ  מטרות התכניתיוגדרוראוי שבכל ישוב  •

מטרות אלה בהמש� יובילו ג� לרתימת גורמי� ,  הנהגת הישוב לעיצוב ערכי מצוינות בקהילה

 .  לטובת המשימה�בקהילה למחויבותשוני� 

 

 רדמששל  להגדיר עקרונות מנחי�ישובית יש ימנת להשיג את היעדי� של פתוח מצוינות על  •

בחינת צרכי� של ל, אשר יהוו מארג מכוו� לדרכי התנעת פעילות של טיפוח מצוינותהחינו� 

פיתוח מוטיבציה ל ,י� בתכניתירכיבי הקהילה וגורמי ענתוח מינל ,אוכלוסיית התלמידי�

 אופק פעילות למצטייני� לאחר הצגת תפי� וליצירת מחויבות של השול, ורתימת הקהילה

 . סיו� הלימודי�

 
ס וביכולתו לגבש צוות "לחת פתוח מצוינות בית ספרית תלויה בראש ובראשונה במנהל ביההצ •

מ� הראוי . מורי� רחב אשר מגויס בכל ליבו למטרות בית הספר סביב מנהיגותו של המנהל

סגלי הוראה  ומנהלי� מובילי מצוינות בחינו� להכשרתתכנית רב שנתית ולהרחיב לפתח 

מצוינות התעודת הכרה במורה או במקד� ולפתח התמחות ע� להוראת תלמידי� מצטייני� 

בית ספרית המצוינות את ער� הוכשר להנחות תלמידי� מצטייני� ולטפח  שית בית ספריה

 .בכלל

המוסדות החינוכיי� המובילי� במצוינות יפעלו בשיתו� ע� בתי הספר האחרי� כדי לסייע ג�  •

� טריוני� לבתי ספר לדוגמאי וקריוגדרו עקרונות מנחי�.  בה� לקידו� המצוינות 
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MODELING � ביישובי� השוני� שיעודדו את בתי ספר המובילי� בטיפוח תלמידי� מצויני� 

 .לשמש כדוגמא לבתי ספר אחרי�

 

תו�   בתחו� קידו� המצוינות בחינו�O.G.Nכללי העבודה של משרד החינו� ע� יוגדרו  •

להוות בסיס שעשויי� לא ממשלתיי� הקהילה וארגוני� , מעורבות ושותפות של הממשלה

 המצוינות פתוח קשר רצי� ולטווח ארו� של מעורבות קהילתית ע� משרד החינו� בקידו�ל

  . בחינו�

 
 יעודיותיותכניות  פיתוח תוכניות לימוד חדשות המיועדות לעידוד המצוינותלפעול ליש  •

למודי בלפיה  חדשה  להנהיג מדיניות. אמניות ומדעי הרוח, במדעי�י�לתלמידי� מצטיינ

 ג� פרטי� בקהילה אשר מהווי� ישולבו ,העשרה  בתחומי דעת שוני� של תלמידי� מצטייני�

כ� ג� פתיחת שערי ההוראה לתלמידי� . דוגמא וביכולת� לתרו� לתחומי הדעת השוני�

מצטייני� ולבוגרי תואר מצטייני�  אשר אינ� בעלי תעודת הוראה אלא בעלי יכולות וכישורי 

 .יינות הולמי�הצט

 

  והבלתייהפורמאלביטול ההבחנה בי� החינו� יש להציב פרדיגמה חדשה למערכת החינו� של  •

התנסות מצד המלמד והלומד ו תהלי� החינו� ראוי שיהיה אקטיבי ומערב עשייה .יפורמאל

 .נטיתברלוהלמידה תהיה ע� משמעות . כאחד

 

וה� של גופי� פרטיי� על מנת לאמ�   של מערכת החינו� למידה מהצלחותיש לפתח מסלולי  •

 .  מודלי� מצליחי� לקידו� המצוינות והטמעת ההצלחות במוסדות החינו� ובקהילה

 

מיטיבי "ספר �המיועד לבתי לפעול לפיתוח חלופות לציוני תעודת הבגרותעל מערכת החינו�  •

 . וישמשו לקבלה בשעריה�שיוכרו על ידי המוסדות להשכלה גבוהה" לכת

 

  ס יחויבו"בתיה,  לקביעת מחויבות לחינו� למצוינות כדרישת ס� של משרד החינו�יש לפעול •

ס יהיה מחויב להראות כיצד  " ובתו� כ� כל בילהקצאת משאבי� לתוכניות לטיפוח המצוינות

 . ייחודיחינוכי  מטופלי� על ידו ומקבלי� מער� ,ס" שהינ� מצטייני ביה, מקרב תלמידיו10%

 

 תהלי� לש מסודרי� עמידה בקריטריוני�בכפו� לונות לבתי ספר רק שיירלשקול מת� ראוי  •

 .מצוינותנו� ליחה

 

חודית בטיפוח ילהשקעה יהמיועדת   קר� לאומית למצוינות בחינו�  לפעול להקמת יש  •

 . מלגותמצויני� ועידוד� על ידי 

וד לעיד  בעזרת אמצעי התקשורת השוני� נוכייחהסברה רת� למסע ילהעל מערכת החינו�  •

יומית המדוברת ולתודעה הציבורית �לשפה היו� ער� המצוינות היינו הבאת ,המצוינות

  .והפיכתה לדר� חיי�
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   ממצאי מחקרי� וסקרי�–נספח 
 )  אלא א� צוי� אחרת2003הממצאי� מתייחסי� לשנת (

 
 

  ת ההוראהווהשוואת יחס תלמידי� לצ

 . קיי� בממוצע אותו יחסOECDבמדינות   , תלמידי� על כל מורה16.9 בישראל  בחינו� היסודי

 14.4ואילו בבריטניה עומד השיעור על  תלמידי� על כל מורה 13א בחינו� העל יסודי יחס התלמידי� הו

 .תלמידי� למורה

  
 

 השוואת שנות לימוד

 שנות 16.1 העומד על OECD שנות לימוד לעומת ממוצע מדינות 15.3מדינת ישראל בעלת ממוצע של 

 .  שנות לימוד14.9אוסטרליה העומד על ו שנות לימוד 17שוודיה העומד על או , לימוד

 

 

 תלמידי� בכיתהמספר 

 תלמידי� בכיתת מתמטיקה ומדעי� 27היו בישראל בממוצע  1999ממצאי המחקר מראי� שבשנת 

מאיד� ממוצע הציו� במקצועות אלה של .   תלמידי� במדינות האחרות31לעומת ממוצע כללי של 

בה� מספר התלמידי� גדול מאשר ) 20מתו� ( מדינות 10 �ב. 4% �נות האחרות היה גבוה משלנו בהמדי

ג� היו , בה� מספר התלמידי� קט� משלנו) 15מתו� ( מדינות 14 �ב. הציוני� היו טובי� משלנו, בישראל

) מישראל יותר 37% (37מספר התלמידי� בכיתה היה , בסינגפור למשל. טובי� יותר, כצפוי, הציוני�

. 28בכיתה הכללית בישראל ממוצע התלמידי� היה ונשאר .  טובי� יותר25% �א� ההישגי� היו ב

ואילו במספר משרות ההוראה חל גידול של מספר התלמידי� לא עלה ' 92 �ל' 90מאיד� בי� השני� 

 .ג� הגידול במספר המשרות לכיתה לא הניב שיפור בתוצאה. 20%

      
 

 קראת כנס הרצליהלסקר עמדות הורי� 

 

בקרב   סקר עמדות הורי� של תלמידי� במערכת החינו�י מכו� סמית "לקראת כנס הרצליה נער� ע

 300 , )4.9טעות הדגימה  ( הורי� 400כלל שסקר  טלפוני (א " י– 'מדג� של הורי� לתלמידי� בכיתות ה

 מנהלי� של 70 ,) 5.7טעות הדגימה היא (ס תיכוני� "מורי� המלמדי� בחטיבות הביניי� ובבתי

 .  מנהלי מחלקות חינו�24 � וס תיכוני�"חטיבות ביניי� ובתי

  :הממצאי� הבאי�עלו  בחינו� מצוינותעמדות הצבור בהתייחס למניתוח 

 .כמעט מחצית מההורי� חושבי� שאי� מענה לתלמידי� מצויני�

   .מצוינותח ותיפור� בצ חושבי� כי יש ס" ממנהלי בתיה82% � מהמורי� ו94%,  מכלל ההורי�78%

 מכלל ההורי� חושבי� כי מערכת החינו� לא מצליחה לצמצ� פערי� בי� תלמידי� במערכת 86%

 . החינו�

 משאבי� יותר חושבי� כי יש להשקיע ס" ממנהלי בתיה83% � מהמורי� ו86%,  מההורי�71%

 . תלמידי� מצטייני�טיפוח בבקידו� ו

ינו� סבורי� שהמערכת אינה מאפשרת ניצול הפוטנציאל של  מאנשי מערכת הח74% � מההורי� ו88%

 .מרבית התלמידי�
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. נמוכה עד מאוד נמוכה� במערכת החינו� רמת ההישגי� של כלל תלמידי מההורי� סבורי� ש62%

 . מחלקות החינו�מנהלי  מ52% �כאצל והספר �ומנהלי בתי המורי� מ 56%עמדה זאת נתפסת ג� אצל 

 

כשמדובר .  במערכת החינו�נית� מענה ראוי לצרכי תלמידי� מתקשי�ש  שבי� מההורי� חו34% �כרק 

המורי�  ) 67% �כ(  רוב �לעומת. סבורי� שנית� מענה הול� למתקשי�45%בבית הספר של ילדיה� 

 במערכת החינו� והמנהלי� מצייני� כי נית� מענה במידה רבה לצרכי תלמידי� חלשי� ומתקשי�

  . סבורי� שיש מענה הול� למתקשי�86%ס שלה� "וספציפית לביה

 

ומיומנויות להשתלבות הילדי� בעול�     מקנה כלי�אינה ההורי� חושבי� כי מערכת החינו�  מ90%כ 

 .ס"כ� ג� חושבי� המורי� ומנהלי בתיה. במידה מסוימת ומעטהאו מקנה , הטכנולוגי המתקד�

 

החינו� אינו תוא� את קצב השינויי�  מההורי� והמורי� חושבי� כי קצב השינויי� במערכת 90% �כ

 ).96%(ס קצת פחות אופטימיי� "מנהלי בתיה. בחברה
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