
השינויים 
הארגוניים 
לא הביאו עד 
כה לשינוי 
משמעותי 
בתרקודה 
של מערכת 
החינוך. ניתן 
לומר כי הם אף 
תרמו להעצמת 
הבידול והאי 
שוויון בחינוך

 מערכת החינוך "זכתה" לאחרונה 
התורפה  מנקודות  כאחת  להכרה 
הישראלית.  החברה  של  העיקריות 
הנתון העיקרי עליו נשענת הכרה זאת 
הוא המיקום הנמוך של תלמידי ישראל 
במבחנים משווים בינלאומיים. הישגיהם 
אינם  ישראל  תלמידי  של  הנמוכים 
צריכים להפתיע איש. חוקרי חינוך, 
כולל מחברי מסמך זה, מצביעים מזה 
עשרות שנים על חולשותיה של מערכת 
החינוך: ההישגים הנמוכים של חלק 
גדול מהתלמידים והתלמידות; הבידול 
העמוק השורר במערכת לפי מעמד, 
עדה, לאום ודת; פערי המשאבים בין 
בתי-הספר; הירידה המתמדת ביוקרת 
מקצוע ההוראה; הפערים בין רשויות 
מקומיות בכל הנוגע ליכולתן לתמוך 
במערכת החינוך המקומית; הידלדלות 
המשאבים התקציביים של משרד החינוך 

בשלושת העשורים האחרונים.
לכאורה, המצב בימינו טוב לאין ערוך מזה 
של העשורים הראשונים לאחר הקמת 

לקראת

קידום כלל
התלמידים

בישראל
נייר העמדה של מרכז אדוה אשר מוצג כאן מבקש להחזיר את הדיון הציבורי אל 

השוויון  להגברת  חדשים  יעדים  ולהציב  והפדגוגי,  החברתי  המגרש  אל  הכיתה, 

2011 נייר העמדה "יעדים לתיקון החינוך", אוגוסט  במערכת החינוך. מתוך 

זגלו דגן-בו נוגה  ו שלמה סבירסקי 

המדינה. כיום, כמעט כל הצעירים בגילאי 
בית-ספר יסודי ותיכון מצויים במסגרת 
לימודית. עם זאת,<הפערים<הגדולים<
ברמת<ההוראה<והלמידה<בין<בתי-הספר<
השונים<נותרו<במידה<רבה<בעינם. רק פחות 
ממחצית שכבת גילאי 17 זוכה בתעודת 
בגרות ורק מעט יותר מרבע ממנה מגיע 
כעבור שמונה שנים ללימודים אקדמיים 
במכללות או באוניברסיטאות בישראל.

השתלטותו של ההיגיון 
התאגידי

בעוד שאנשי חינוך מודעים מזה שנים 
לחולשותיה של מערכת החינוך, רבים 
אחרים "גילו" אותן רק בעשור האחרון, 
בין השאר בעקבות הכיסוי התקשורתי 
הנרחב לו זוכות כיום  תוצאות המבחנים 
הבינלאומיים המשווים. עם הבולטים 
שבקרב "המגלים" נמנים אנשי עסקים 
וכלכלה. אם בעבר התמקד הדיון בסוגיות 
של דרכי הוראה ותכני לימודים, סוגיות 
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בתפקודה<של<מערכת<החינוך.<נהפוך<
הוא:<ניתן<לומר<כי<הם<אף<תרמו<להעצמת<

הבידול<והאי<שוויון<בחינוך.

להחזיר את הדיון אל תוך 
הכיתה

נייר העמדה של מרכז אדוה אשר מוצג 
כאן בחלקו מבקש להחזיר את הדיון 
הציבורי אל הכיתה, אל המגרש החברתי 
אנו<סבורים<כי<במגרש<זה,< והפדגוגי. 
ולא<במגרש<של<המבנה<הניהולי<של<
מערכת<החינוך,<מצויים<הן<הבעיה<והן<

הפתרון<לה.<
הנחת המוצא הראשונה שלנו היא כי 
בעייתה<העיקרית<של<מערכת<החינוך<
היא<האי-שוויון<הרב<השורר<בתוכה.<
הביטוי המוכר ביותר של אי שוויון הוא 
זה הכספי והתקציבי, הנוח לניתוח של 
כלכלנים. גם מחברי מסמך זה עסקו רבות 
באי שוויון זה. אולם הביטוי העיקרי של 
האי שוויון במערכת החינוך הוא דווקא 
זה הלימודי ולא זה התקציבי: העובדה 
שתלמידים ותלמידות בני מגזרים שונים 
ובני שכבות חברתיות שונות משובצים 
למסלולי-לימוד שונים ועקב כך מקבלים 
תכנית לימודים שונה בתוכן ובאיכות ועל 
כן הם מגיעים לנקודות סיום שונות אלה 
מאלה. הביטוי המוסדי העיקרי של אי 
שוויון זה הוא < – הצבתם של תלמידים 
על מסלולים נפרדים על יסוד שיפוט 
הנסמך על הערכות של יכולת לימודית.

הנחת המוצא השנייה שלנו היא כי בעיית<
האי<שוויון<הלימודי<היא<שצריכה<לעמוד<
במרכזה<של<כל<התמודדות<לאומית<עם<
באופן  בעיותיה<של<מערכת<החינוך.<
אופרטיבי, המאמץ הלאומי לשדרוג 
מערכת החינוך צריך להתמקד בשדרוגן 
של אותן תת-מערכות שעוצבו על 
ברכי התפיסה לפיה יש קבוצות של 

החינוך. גם יעדים אלה אומצו על ידי 
הממשלה אך שוב לא מצא הדבר ביטוי 

במישור של המדיניות המעשית. 
נוכח הרכב הוועדות שהוזכרו לעיל, אין<
זה<מפתיע<למצוא<בהמלצותיהן<חותם<
חזק<של<ההיגיון<הכלכלי<והניהולי<של<
עולם<התאגידים. דוגמאות בולטות 
לכך הן המלצות לניהול של בתי-ספר 
כתאגידים המנוהלים באופן עצמאי על 
ידי מנהליהם, כאשר המערכת כולה 
נתונה למדידה דקדקנית ושיטתית של 
תפוקות המורים, באמצעות ניטור הישגי 
תלמידיהם. כמו בעולם התאגידי, מנהלי 
בתי-הספר אמורים לקבל שכר גבוה 
במיוחד ובו בזמן סמכות להעסיק מורים 
בשכר דיפרנציאלי ולפטרם בעת הצורך 
בהליך מקוצר, תוך עקיפה למעשה של 
האיגוד המקצועי. המערכת כולה אמורה 
להפוך למעין שוק חופשי באמצעות 
פתיחת אזורי הרישום והנהגת בחירה 

של הורים בבתי-הספר.  
כאמור, המלצותיה של ועדת דברת 
מעולם לא יושמו במלואן. עם זאת, 
רוחן של המלצות אלה שורה על רבים 
מן הצעדים שנקט משרד החינוך בעשור 
האחרון, ובייחוד אלה שאינם דורשים 
תקציב משמעותי נוסף. בין הצעדים הללו 
ניתן למנות: יישום חלקי של מדיניות 
הניהול העצמי של בתי-ספר והגדלת 
האוטונומיה של המנהלים; הקמת מכון 
להכשרת מנהלים המעניק, בין השאר, 
הכשרה לניהול באוריינטציה עסקית; מתן 
אפשרות לבתי-ספר לשכור מורים על 
בסיס שעתי או בחוזים אישיים באמצעות 
ועמותות; פתיחת  עירוניות  חברות 
אזורי הרישום לבתי-ספר על-יסודיים 
ולאחרונה גם לבתי-ספר יסודיים; מעבר 
להערכת בתי-ספר על בסיס הישגי 
התלמידים במבחנים ההשוואתיים; 
הקמת רשות נפרדת למדידה והערכה 
)רמא"ה(; קביעת סטנדרטים חדשים 
בנושא משמעת וענישה והחמרה באכיפה 
השינויים<הארגוניים< בנושאים אלה. 
הנ"ל<לא<הביאו<עד<כה<לשינוי<משמעותי<

 ד"ר שלמה סבירסקי הוא המנהל האקדמי במרכז אדוה
עו"ד נוגה דגן-בוזגלו היא חוקרת ומרצה במרכז אדוה /// 

advanoga@bezeqint.net

ועדת דוברת:  
ועדה שמונתה 

בשנת 2003 
על ידי ממשלת 
ישראל במטרה 

"לבצע בחינה 
מקירה של מערכת 

החינוך במדינת 
ישראל ולהמליץ 
על תוכנית שינוי 

כוללת – רדגוגית, 
מבנית וארגונית 

– וכן על התוויית 
דרך ליישומה".

הקשורות לנעשה בתוך הכיתה או בית-
אנשי  מכתיבים  שכיום  הרי  הספר, 
העסקים והכלכלנים התמקדות בסוגיות 
שניתן לכנותן כתאגידיות – סוגיות של 

ארגון, ניהול, תקצוב ותפוקה.
מעורבותם<של<אנשי<עסקים<וכלכלנים<
של< הקמתה< עם< לשיאה< הגיעה<
ועדת<דוברת, שחיברה את המסמך 
המעמיק והמקיף ביותר מזה עשורים 
המלצות   החינוך.  מדיניות  בתחום 
הוועדה שיקפו את הדגשים החדשים: 
הן התמקדו בעיקר בצדדים הארגוניים 
של מערכת החינוך, משל הייתה מערכת 
זו תאגיד ענק שביצועיו העסקיים 
קלוקלים ודורשים שינוי יסודי בתפיסה 
הניהולית. המלצות הוועדה, הגם שהן 
התקבלו ואושרו בממשלה, מעולם לא 
מומשו )להוציא מיזמים בודדים(, בראש 
ובראשונה משום שהממשלה לא הייתה 
מוכנה להקצות לכך את התקציבים 
הנדרשים. ב-2008 הוגש לממשלה 
2028", שגובש  מסמך בשם "ישראל 
בידי ועדה בראשות אנשי העסקים 
אלי הורביץ ודוד ברודט. המסמך קבע 
יעדים לישראל בתחומים שונים ובהם 

2 0 1 2 ר  א ו ר ב ר  / /  5 1 ן  ו י ל י ג  / / ה  ר ב ח

19



>>>

צילום: לע"מ

השינויים 
הארגוניים 

לא הביאו עד 
כה לשינוי 
משמעותי 
בתרקודה 

של מערכת 
החינוך. ניתן 

לומר כי הם אף 
תרמו להעצמת 

הבידול והאי 
שוויון בחינוך

בנוסף, יש להציב רפורמה המובילה 
להשתתת כל מערכת החינוך הציבורי על 
תכנית<ליבה<אחת, המורכבת מהמקצועות 
עברית, ערבית, אנגלית ומתמטיקה – 
המקצועות שעליהם בעיקר נבחנים 
התלמידים בבחינות הבגרות ובקבלה 
ללימודים אקדמיים. מעבר למקצועות 
הליבה יוכלו בתי-הספר של הזרמים 
השונים לבחור תחומי ידע או גרסאות 
של תחומי ידע התואמים את ערכיהם. 
הוראת לימודי הליבה תהווה תנאי להכרה 
במוסד חינוך כמוסד חינוך ציבורי ולקבלת 
מימון ציבורי, כולל המימון הציבורי 
החלקי הניתן כיום למוסדות "מוכרים 

שאינם רשמיים".

ביטול ההסללה
הרפורמה שאנו מציעים עוסקת במגוון 
תחומים הנוגעים לפעילות החינוכית 
בתוך כיתת הלימודים. אחד מן הנושאים 
]הערת  ההסללה  סוגיית  הוא  הללו 
המערכת: לעיון בהמלצות הפעולה 
בנושאים נוספים ניתן לעיין בנייר העמדה 

המלא[.
אופן הפעולה הנורמטיבי של מערכת 
ממורות  ידע  העברת  כורך  החינוך 
לתלמידים יחד עם ציון ומיון מתמיד 
לפי מידת  ותלמידה  כל תלמיד  של 
קליטתם את הידע. תכנית הלימודים 
מורכבת מפרקי ידע הנלמדים בפרקי זמן 
קבועים, כאשר בסוף כל פרק ידע/זמן 
בוחנות המורות את תלמידיהן, מעניקות 
להם ציונים ומסווגות אותם, בין אם 
באופן פורמלי ובין אם בלתי-פורמלי, 
לקטגוריות, או בלשון הבוטה הנקוטה 

בצה"ל, ל"קבוצות איכות".
יכולה  המתמדת  הבחינה  עקרונית, 
מוכנות  את  לבחון  כדרך  להיתפס 
התלמידים לעבור לפרק הידע הבא. 
מעשית, הבחינה המתמדת משמשת 
לעתים קרובות למיונם של התלמידים 
לצורך הצבתם במסלולי למידה ההולמים, 
לפי הערכת המורות, את יכולותיהם. 

ועל-יסודי המתפקדים כיום מתחת לסף 
הנורמטיבי. מכאן שמדובר ברפורמה 
המתנהלת במישור הפדגוגי תוך אימוץ<
גישה<אוניברסליסטית המייתרת את 
המסלולים הנפרדים לקבוצות ולמעמדות 

שונים.
היעד השני של רפורמה כזו צריך להצביע 
על השתתת<כל<מערכת<החינוך<הציבורי<
על<תיקצוב<ציבורי<בלבד. פירוש הדבר 
ביטול אפיקי המימון הלא ציבוריים 
הנפוצים כיום ובראשם תשלומי הורים, 
גיוס תרומות על ידי עמותות שליד בתי-
הספר, הפעלה עסקית של בתי-ספר 
ומימון של תכניות לימודיות פורמליות 
תאגידים  ידי  על  פורמליות  ובלתי 
עסקיים – כל אלה אפיקים המעצימים 
את האי שוויון בין בתי-הספר. במקום 
זאת, המימון הציבורי צריך להיות גבוה 
דיו כדי להעניק לכל בתי-הספר את 
האפשרויות הפדגוגיות השמורות כיום 
רק לבתי-ספר הנהנים ממקורות מימון 

לא ציבוריים. 

לעמוד  מסוגלות  שאינן  תלמידים 
תכנית  של  הנורמטיביות  בדרישות 
גסה  בהערכה  הרשמית.  הלימודים 
מדובר, כאמור, בכשני-שלישים מכלל 

התלמידים בישראל. 
אנו סבורים כי מערכת החינוך הישראלית 
אוצרת בתוכה את הידע ואת הניסיון 
הדרוש כדי לחולל את השינויים הנדרשים. 
במהלך השנים נעשו כאן ובעולם ניסויים 
רבים בדרכי הוראה שהצליחו לקדם 
תלמידים שאובחנו באופן רשמי כתת-
משיגים. הרפורמה הנדרשת, על כן, 
אינה<זקוקה<לידע<חדש אלא להחלטה 
נחושה של ההנהגה הפוליטית לקדם את 
כל התלמידים והתלמידות בישראל אל 
רמה שעד כה הייתה שמורה רק למיעוט 

בעל זכויות-יתר.   

הגדרת יעדים חדשים
היעד הראשון של הרפורמה במערכת 
החינוך חייב להיות הגברת השוויון 
המאמץ  מיקוד  באמצעות  במערכת 
בשדרוג של מוסדות של חינוך יסודי 

>>>>>
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המיסלול איננו 
אורן רעולה 

הכרחי או 
"טבעי", כרי 

שסבורים 
רבים כיום. 
כמו מרבית 

ההיבטים של 
מערכת החינוך, 
מדובר במדיניות 

רוליטית-
חברתית 

שמצאה ביטוי 
בצעדים 

היסטוריים

אלה בתוך המסגרת הכיתתית, מבלי 
להפרידם להקבצות ולמסלולים ומבלי 
להפנותם לכיתות של חינוך מיוחד )למעט 
מקרים חמורים במיוחד(. ההתנסות של 
בתי-ספר שונים, ביניהם בית-ספר<קדמה<
בתי-ספר<של<רשת< בירושלים או של 
ברנקו-וייס מלמדת, כי עדיף שההוראה 
תיעשה על ידי מורות רגילות שקיבלו 
הכשרה נוספת להתמודדות עם צרכים 
מיוחדים, וזאת משום שההכשרה של 
מורות לחינוך מיוחד מניחה מראש, 
בדרך כלל, את הצורך בלימודים בנפרד. 
בנייר העמדה אנו מפרטים לפחות שלוש 
דרכים המסייעות למנוע חלוקה של 
כיתה להקבצות. הדרך<האחת היא הוראה 
של מקצועות היסוד – עברית, ערבית, 
מתמטיקה ואנגלית – בצמד מורות, כאשר 
אחת משתי המורות יכולה להעניק סיוע 
הדרך< פרטני תוך כדי מהלך השיעור. 
השנייה היא צמצום מספר התלמידים 
בכיתה, על מנת לאפשר קשר אישי בין 
המורה לתלמידים. הדרך<השלישית היא 
הנהגת התפקיד של מורה מלווה, היכולה 
לסייע לתלמידים להתמודד עם מכלול 
הבעיות הגורם לחלק מן התלמידים 
קשיים בהתמודדות עם חומר הלימודים.

המדיניות של אי<הפרדה בין תלמידים 
לפי רמות הישגים היא בראש ובראשונה 
מדיניות מקרו-פוליטית, המתבססת 
שוויון  דמוקרטיה,  של  ערכים  על 
וסולידריות. ערכים אלה הם אוניברסליים 
וניתן בהחלט לפעול לפיהם בכל מקום. 
אנו סבורים שמה שנדרש כיום הוא 
לא ידע חדש על "כיצד עושים זאת", 
אלא נכונות פוליטית לעשות זאת. אנו 
מקווים כי ביסוס התחושה כי הדבר ניתן 
לביצוע יתרום לקידום הנכונות לעשות 

את השינויים הדרושים.  ///

העברה של תלמידים ותלמידות שאינם 
עומדים, מסיבות שונות, בקריטריונים 
הנורמטיביים, למסלולים נמוכי הישגים: 
הקבצה נמוכה, מסלול מקצועי, בחינת 
בגרות ברמה נמוכה. מתכון זה יצר פערים 
מובנים וידועים מראש בין קבוצות שונות 
של תלמידים. על כן<אנו<מציעים<לבטל<
את<כל<מערכות<ההקבצה<והמיסלול<
ולבסס<את<המערכת<על<כיתות<שכל<
תלמידיהן<מתקדמים<יחד<– תוך חיזוק 
מתמיד של התלמידים המתקשים מסיבה 

זו או אחרת לעמוד בנורמה. 
המלצה זו עולה בקנה אחד עם ההמלצות 
של גופים ממשלתיים ועל-מדינתיים 
שונים. משרד החינוך הישראלי אוסר 
כיום על חלוקת תלמידים להקבצות 
עד לתחילת חטיבת הביניים )כיתה ז'( 
ואז, מאפשר לעשות זאת רק במחצית 
השנייה של שנת הלימודים. למרבה הצער, 
משרד החינוך אינו מקפיד לאכוף את 
ההוראה. במסמך משנת 2009 ממליץ 
ארגון ה-OECD לצמצם ככל האפשר 
את החלוקה להקבצות. עוד מציין הארגון 
כי בארצות שבהן יש הסללה בגיל צעיר 
של התלמידים, יש גם מידה גבוהה של 
אי שוויון בין בתי-ספר ומתאם גבוה 
בין מעמד חברתי-כלכלי ובין הישגים 
בלימודים. זאת ועוד, בכמה מן הארצות 
הניצבות בראש טבלת ההישגים במבחנים 
הבינלאומיים המשווים, ובראשן פינלנד 
התלמידים  את  מחלקים  אין  ויפן, 
להקבצות. בפינלנד יש בכל בית-ספר 
בעבודה  המתמחות  מורות  או  מורה 
עם תלמידים בעלי קשיים או לקויות 
שונות, והן מעניקות לתלמידים אלה 
סיוע שוטף מבלי להפרידם מכלל הכיתה. 
אחת התוצאות היא חסכון תקציבי, 
בעקבות ייתורן של מסגרות נפרדות. ביפן 
מעודדים סיוע פרטני שמעניקים תלמידים 
מצטיינים לתלמידים מתקשים.<ההנחה<
השלטת<היא<שכל<התלמידים<מסוגלים<
להגיע<לרמות<הלמידה<הגבוהות<ביותר.

רב  ידע  הצטבר  בישראל  כאמור, 
עם  נפרדות  במסגרות  בהתמודדות 
תלמידים שהציפיות מהם נמוכות. את 
הידע הזה יש להנחיל למורות ומורים 
בכל בית-ספר ובית-ספר, כך שאפשר 
יהיה להתמודד עם צרכיהם של תלמידים 

מסלולים<אלה<נבדלים<זה<מזה<בתכנית<
הלימודים<הנלמדת<בהם,<בהיקף<החומר<
הנלמד,<באיכות<ההוראה<ובסופו<של<דבר,<
ומרגע שהמסלולים  ברמת<ההישגים.<
קיימים, מורות רבות מכוונות צעדיהן 

לפי תודעה של מיסלול. 
המיסלול<איננו<אופן<פעולה<הכרחי<או<
"טבעי", כפי שסבורים רבים כיום. כמו 
מרבית ההיבטים של מערכת החינוך, 
מדובר במדיניות פוליטית-חברתית 
שמצאה ביטוי בצעדים היסטוריים: 
ההקבצות הונהגו בישראל בתחילת 
שנות ה-1960, על רקע כשלון בתי 
הספר ביישובי העולים מארצות ערב ועל 
רקע החשש שהדבר יוביל להתנכרות 
של העולים מהנהגת המדינה דאז. 
במקום להשקיע בשדרוגם של בתי 
ספר אלה, בחרה המדינה ב"פתרון" 
קל יותר: חלוקת התלמידים לשלוש 
רמות, חלוקה שתאפשר טיפוח של 
מיעוט נבחר, במסגרת הקבצה א'. בסוף 
שנות ה-1980 הכיר משרד החינוך, 
באיחור רב, בנזק שגורמת החלוקה 
להקבצות ופרסם המלצה לבטלן. באופן 
דומה הוחלט בשנות ה-1960 להרחיב 
את המסלול המקצועי, על מנת לספק 
לתלמידים המזרחים מסלול תיכוני 
פחות דורשני להגיע לתיכון – במקום 
לשדרג את בתי הספר היסודיים כך שכל 
בוגריהם יוכלו להגיע למסלול עיוני. 
צעדים אלה, שבתחילה נתפסו אולי 
כפתרונות ארעיים, הפכו לפתרונות של 
קבע, ודנו דורות של מזרחים ועולים 
השלישי  העולם  מארצות  חדשים 
ללמידה במסלולים שאינם מובילים 

להישגים גבוהים.
לצוותי  העניק  הממוסלל  המבנה 
ההוראה מתכון בעייתי והרה-פערים 
להתמודדות עם כיתות הטרוגניות: 

 לקריאה נוספת:
את נייר העמדה המלא, "יעדים 
לתיקון החינוך: לקראת קידום 
כלל התלמידים בישראל" ניתן 

 למצוא באתר מרכז אדוה,
www.adva.org
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