
 

 

  שלמה סבירסקיד"ר ת עם ומשוחחפרופ' לילך לב ארי ו פרופ' נעימה ברזל

האם תוכל לפתוח ולומר איך, להבנתך, צריכה להיות אחריות המדינה והחברה כלפי  :נ

 מערכת החינוך והמתחנכים בתוכה?

: התשובה לשאלה הראשונה היא די פשוטה. האחריות היא של המדינה, אין פה בכלל ש

פי חוק חינוך -ספק, בין השאר מכיוון שהמדינה נטלה על עצמה את האחריות על

. האחריות היא 9191-, אחר כך חוק חינוך ממלכתי מ9191-חינוך חובה מ ממלכתי, חוק

מדינתית, וזה לא מפליא מכיוון שכל הנושא של חינוך לכל, חינוך אוניברסלי, הוא 

, כך שהתשובה על שאלה זאת עשרה-תשעמשימה שמדינות נטלו לעצמן מאז המאה ה

חריות לבין שליטה, ואני היא לדעתי מאוד פשוטה. יחד עם זאת צריך להבחין בין א

חושב שכיום המדינה אינה שולטת במערכת החינוך כפי שהיא שלטה בעבר, ואגב, יש 

חוק חינוך העומדת בבסיס ציון דינור שמגבה את התפיסה -נאום מפורסם של בן

ייענש. אך למדינה אין כיום את  -ממלכתי, כלומר מי שלא שולח את ילדיו לבית ספר 

עבר, ואני חושב שהשליטה עברה מהמדינה, במידה רבה השליטה שהייתה לה ב

שני יש בהסכמתה של זו, ואפילו בעזרתה, למה שאני קורא "כוחות השוק" שבהם 

שחקנים עיקריים: הורים בעלי הון שיש ביכולתם לשלם, וגורמים עסקיים מסחריים 

כניות שהם כיום שחקן מאוד חשוב ומרכזי בתחומים שונים של חינוך, החל מהוראה, ת

 מנכ"ל שהועברה למיקור חוץ. ילימודים, תכניות העשרה וכלה בכתיבה של חוזר

 : מי כותב את התכנים? נ

: זאת שאלה טובה. עד כמה שידיעתי מגעת, המקור החיצוני כותב את התכנים ש

בהתאם למה שמבקשים ממנו אנשי משרד החינוך. אלא שהשאלה היא באיזה מובן יש 

ליטה. ניתן לומר שעדיין יש לו מידה גדולה של שליטה, אבל עדיין למשרד החינוך ש

מתרחשים כיום כתוצאה  ,הדינמיקה, הווה אומר כל השינויים, או רוב השינויים

של כוחות השוק. ועל כן שר החינוך יכול להצהיר שהוא רוצה שילמדו אלף  םמפעילות

 כוחות השוק. הוילמדו בית וילמדו גימל, ומה שקובע בשטח אל

 .שמוניםוההורים? אתה מדבר על תהליך שהחל  בעצם בשנות ה: ל

תכנית החירום לעיצוב , כאשר בעקבות אימוץ שמונים: אכן התהליך החל בשנות הש

וכתוצאה מכך, הורים אשר יכלו  ,תקציבי החינוךבין היתר גם קוצצו  9199-המשק ב

 ך אפור". להרשות זאת לעצמם, ִממנו לילדיהם שעות הוראה, מה שמכונה "חינו

 ולבן. : אפורל

 "על השולחן". -: אכן אפור ולבן, והוא הפך לחלוטין להיות גלוי וידוע ש

 

מכון בלתי תלוי לחקר החברה הישראלית , וה"אדמרכז "עומד בראש  ד"ר שלמה סבירסקי
 .4199השיחה התקיימה באפריל  ולקידום רעיון השוויון והצדק החברתי.



 

 

ניין של תכניות לימודים? נכון שיש מיקור חוץ וגורמים : האם אתה בטוח באמת שזה ענ

בתחום של כגון "קרן קרב" ואחרים שעוסקים גם הם בתכניות, למשל תכניות שונות 

מזוהים עם הימין התאולוגי הישראלי, ה מורשת ויהדות שמצויות בידי גופים מסוימים

 אבל התכניות הפורמליות הן עדיין של משרד החינוך.

ידי -חלק מתכניות הלימודים נכתבות גם הן עלש אלא .משרד החינוך חלקן של: ש

ובאמצעות מיקור חוץ. זה לא חדש, הרי מט"ח )המרכז לטכנולוגיה חינוכית( קיים 

במשך הזמן התווספו לכך כל מיני גופים,  .עשרות שנים ואנשיו כותבים תכניות לימודים

 אפילו אוניברסיטאיים או עסקיים.

 ומה רע בזה? :נ

: אני כלל לא בטוח שזה רע. איפה זה מתחיל להיות רע? הרי שאלתן "איפה ש

משרד ממשלתי שלא שולט במה שנעשה בשטח, האחריות שלו, איך לומר,  .האחריות?"

 פגומה, קשה לו למלא את האחריות שלו ולעמוד באחריות שלו.

לך אתה ש ים: מה נגזר מתוך זה לגבי אחריותו של משרד החינוך לשוויון? במאמרל

  פערים.מהמגמה של צמצום ומראה על נסיגה ממדיניות השוויון 

שעות ההוראה, חלק  צולידי ביטוי בכך שכאשר קוצ הנסיגה מאחריות באה: ש

היה  חמישים והשישיםמההורים היו מוכנים לממן מכיסם את השעות האלה. בשנות ה

אתה את עצמה אי שוויון כתוצאה מכך שהמדינה נטלה על עצמה אחריות אך לא ר

אחראית באותה מידה לכל הילדים. מי שהעניק את החינוך לילדים בעיירות הפיתוח או 

לימדו תכניות שמורות חיילות  , אך היו אלהבלתי ראוייםאמנם במעברות לא היו 

ותחושת  ,המדינה ראתה את עצמה אחראיתעם זאת, לימודים חלקיות וכיוצא בזה. 

שונים שאת חלקם ביקרתי קשות, כמו למשל הגדרת  האחריות הובילה אותה לכיוונים

ואימוץ של תכניות לימודים שונות ומסגרות לימודים  ,חלק מהילדים כטעוני טיפוח

כלכלי. מאז -ייחודיות להם, מה שבעצם הבטיח את בידולם וקיבע את מעמדם החברתי

הורים  נוסף אלמנט חדש וחזק מאוד של כסף פרטי, שלבש צורה של תשלומי 91-שנות ה

ושל כסף מסחרי, כלומר, עסקים שגוזרים לעצמם עוד ועוד נתחים מעוגת החינוך. 

היכן מיושמות תי . בדקהדמוקרטיהשמונים, פעל במשרד החינוך מדור לקידום בשנות ה

 .התכניות שמדור זה הכין

 אני מנחשת. :נ

 : מצאתי שבקושי בשליש מבתי הספר. ש

 ילא.ובמיוחד בבתי הספר האיכותיים ממ :נ

אלא בתי ספר שלמשרד החינוך הייתה שליטה  ,: כן, בתי ספר שלא רק היו איכותייםש

עליהם. ועל כן תכנית זו לא מומשה בבתי הספר החרדיים, בבתי הספר של החינוך 

מאמץ הממלכתי דתי, בבתי הספר הערביים ובעיירות הפיתוח, שם אף אחד לא עשה 



 

 

אם  קיבוצים.האביב, חיפה ו-? נשארו תל. מה נשארתכניות אלה תגענה אליהםכדי ש

-המגזר העסקי ילך לקרית מלאכי הוא לא ירוויח שם הרבה כסף, הרי הכסף נמצא בתל

בית  ,כלומר .אביב. כאן יש כסף להעשרה ולקיומן של תכניות בשעות אחר הצהריים

ספר שיש לו הכנסות גבוהות מהרשות המקומית, מתרומות ומכספי הורים, יכול לשלם 

עלי "עסקים חינוכיים". בעיירת פיתוח או בכפר ערבי אין הרבה כסף אז אנשי עסקים לב

ממעטים להגיע לשם. על כן מי שהולך למה שמכונה פריפריה, אלו הן הרשתות 

 המקצועיות, בעיקר ברמה של חטיבות הביניים והתיכון.

ת על מבוססה דיפרנציאלית, אלא שאיננשל משרד החינוך לכך מתווספת השיטה  :נ

ר ילד בכל הארץ, ואם רשות מקומית או גורם פרטי יכול להוסיף על אחיד תשלום  פֶּ

מה טוב, אם אין ביכולתם להוסיף, נשאר התשלום האחיד של משרד החינוך  -סכום זה 

 עשרות שנים.מזה פר ילד וזה מצב שלא השתנה 

 : ואין סימן שזה ישתנה.ש

מרכז "ו. במשך שנים אתה אישית ונשאל שאלה שאולי יש בה ממד אישי כלשה :נ

אדוה", מפרסמים מחקרים, טוענים טענות שהם פרֹו חברה שוויונית, שהיא אחראית 

יותר כלפי כל מי שנמצא בתחומה וכן הלאה. אתם רואים תזוזה כלשהי? השפעה של 

 מחקרי השטח שלכם על מחקרים שמפתחים אחר כך טענה מקצועית חינוכית?

ואינני רוצה להפריז בזה, שההשפעה שלנו היא יותר  ,לוא הצניעותבמלומר : אני יכול ש

בכיוון של יצירת תודעה חדשה וביקורתית של הארה, פתיחת עיניים. משיחות רבות 

, 4199מאוד שקיימתי עם פעילים ופעילות של התנועה החברתית שהייתה פה בקיץ 

לא ידעו שזה שלנו. למדתי שרבים מתוך הקבוצה המובילה קראו דברים שלנו, גם אם 

יש לנו השפעה  ,ברמה של מדיניות החינוךו ברמה של קבלת ההחלטות ,לעומת זאת

 עטה מאוד. אנחנו כן יכולים לייחס לעצמנו תפקיד בחשיפה של נתונים. ומ

ארגון שהייתי אחד ממקימיו  -מרכז אדוה", במסגרת "הילה" "בזמנו, עוד בטרם הוקם 

ם בשכונות, בעיירות פיתוח ובישובים ערביים להשיג חינוך ועיקרו סיוע להורי ,ופעיל בו

יותר טוב לילדיהם, הייתה לנו השפעה שבאה לידי ביטוי בכך שזבולון המר, שר החינוך 

דאז, היה הראשון שהיה מוכן לפרסם, בעקבות לחץ שלנו, נתונים אודות זכאות לתעודת 

 לא ולא. -בגרות. אבל השפעה של ממש על מערכת החינוך 

 הוזמנת לוועדות כדי להביע את דעתך? התעניינו בדעתך? :ל

בהן. הוזמנתי לדוגמה לוועדת  משתתפיםאבל אנחנו לא לוועדות : אנחנו מוזמנים ש

העוני ולא הלכתי, מכיוון שהוזמנתי כבר לוועדה קודמת בתקופתו של זבולון אורלב 

אנשים שתמיד כשר הרווחה. אותה פגישה הייתה "מצחיקה" במובן מסוים. באו ה

 של צד העוני או צד החלשים. כולם , כאלו שהם דובריםמוזמנים לכל הוועדות האלה

אך משהגיע תורי אמרתי לעצמי שאין לי מה לחדש.  .גם אניוידים במצגות והגיעו מצ

 01כמה כסף יש לך?". הוא נקב בסכום של  ,פניתי לשר ושאלתי אותו: "תגיד לי זבולון



 

 

מה אפשר לעשות עם הרי בזה גמרנו את הסיפור,  ".: "סאלמאתמיליון שקל. אמרתי לו

מיליון שקל אבל מעבר לזה לא הייתה השפעה של  111מיליון שקל? עכשיו יש להם  01

 ממש לוועדות הללו. 

אנחנו כן משמשים בתפקיד של יועצים, נפגשים הרבה עם אנשי ממשל, באים אלינו גם 

כותבים מסמכי מדיניות רבים, כך שהפכנו מהממשלה וגם מהמפלגות השונות. אנחנו 

פונים אלינו, אלא שהחלטנו שאין אנו רוצים להיות שותפים. אם אכן לאחת הכתובות ו

יקרה משהו שנרגיש שהוא הדבר שעשוי לשנות את המצב, אז נתפתה להשתתף. אני לא 

 רוצה ליצור את הרושם כאילו אנחנו מתחמקים, בוודאי לא מהדיון הפוליטי. כל מה

שאנחנו עושים הוא דיון פוליטי, אנחנו כותבים מסמכי מדיניות ברורים. כאשר תהיה 

לנו תחושה שאנחנו מסוגלים להזיז משהו, כמו בשאלת המדיניות בנושא העוני, אז נרצה 

להשתתף. המרכז עוסק גם בניתוח של תקציב המדינה ואנחנו הגוף הלא ממשלתי או 

ל נתונים. אבל אם אני רואה מראש שאין לזה הלא ממסדי היחיד שיש לו מסד רחב ש

תוחלת, מדוע לבזבז את הזמן? רק כדי להגיד "אני חבר בוועדה למלחמה בעוני?". ישנם 

דיונים אחרים שאנחנו משתתפים בהם ויש לנו השפעה במסגרתם. לדוגמה, קיים היום 

סטיקה חוק סטטיסטיקה מגדרית, חוק שאנחנו יזמנו, על פיו הלשכה המרכזית לסטטי

 מחויבת, כמו גם משרדי ממשלה, לפרסם נתונים הכוללים חלוקה מגדרית. 

: רציתי לשאול על עוד היבט מסוים שקשור לנושא של אי שוויון. מצד אחד, באחד ל

בגרות. ומצד שני אתה זכאות ל 911%-נגיע ל 4191-או ב 4141-המאמרים שלך כתבת שב

רויות אינן עומדות בתנאי הקבלה מהזכאויות לבג 99%-כותב, אם איני טועה, ש

למוסדות להשכלה גבוהה. אתה יכול להתייחס לחשיבותה של הבגרות, ומדוע, לדעתך, 

צריכים להיות בעלי תעודת בגרות? האם זה מה  מהניגשים לבחינות הבגרות 911%

כאשר אני מניחה שזה אוכלוסייה שתייצר לעצמה רמת חיים נאותה? וזאת שיבטיח 

 תעודת בגרות.של איכות ירידת העם עלייה גוברת והולכת של  יהיה קורלטיבי

 . יהיו10%-: זה לא לגמרי מדויק, אבל קודם כל כדי להיות בצד הבטוח אומר שנגיע לש

, תואר ראשון. כיוםללמוד ליהיו צריכים  10%. שאינם מסוגלים לכך 1%-תמיד כ

אין . אוניברסיטאותבגרות היא צעד שמונע מרבים להגיע בכלל להיעדרה של תעודת 

יהודים בקרב ישראל, גם שנאספו בהשוויתי נתונים  .10%לא נגיע לאותם שום סיבה ש

 פלסטינים, עם נתונים של יהודים בארצות אחרות. בקרב גםו

 יהודים או מיעוטים? :נ

בארצות הברית  .: יהודים, כן, סביר להניח שאנחנו בני דודים איכשהו אחד של השניש

תואר שני לומדים ל 91% ואפילו מעט יותר מזה לומדים לתואר ראשון,מהיהודים  11%

ומעלה. מה קרה פה? הציונות דחקה את השכל שלנו? למה פה המספר כל כך נמוך? 

מדוע התנגדנו לפתיחת המכללות הציבוריות ואחר כך גם הפרטיות? מכיוון שאנחנו 

ית, צריכה להיות ממש חשבנו שהשכלה גבוהה, כמו השכלה יסודית, כמו השכלה תיכונ

שנה,  99בעניין זה וכבר לפני  "מסמך ברברה" את כתבנואנחנו כולם. לשווה 



 

 

כל הסיכויים שההשכלה האקדמית במכללות יש ש והחלו להיפתח, ציינהמכללות כש

תהייה מדרגה שנייה. שלא יהיו להן תקציבים, שהן לא תוכלנה להחזיק צוותי מחקר 

מגיעות ישנן כמה מכללות פרטיות, ושתיים או שלוש מהן וכן הלאה, ואכן כך קרה. אז 

 אבל לא יותר.לרמת למידה אוניברסיטאית. 

 כך נוצר מקום למי שלא התקבל למקומות אחרים.אבל יש לזכור ש: ל

מה יש לנו? יש נכון, אבל זה לא צריך להיות כך. ראו מה קרה בחינוך העל יסודי. : ש

מסלול מקצועי ומסלול עיוני שזאת המצאה בין ה פירמידה כזאת של איכויות, יש הבחנ

 לומדים במסלולים אלה. 19%. וכיום? שישיםשל שנות ה

אבל חלק מהטכנולוגיה זו טכנולוגיה מתקדמת והיא מפותחת במשובחים שבבתי  ,: כןנ

 הספר התיכוניים. 

ם : בסדר גמור, יש בתי ספר טכנולוגיים שהם שווים בכל לבתי הספר העיוניים הטוביש

ביותר, אך הם לא רבים. בנוסף ישנה הפירמידה של בחינות הבגרות. יש תלמידים 

ואני הולך אחורנית  01ותלמידים שמסיימים בממוצע  991שמסיימים בממוצע של 

 ומוצא בבתי הספר עצמם הקבצות ב' וג'. כל המערכת בנויה בצורה פירמידלית.

ין ספק שהיה צריך לפרוץ את : אני רואה את הבעייתיות בתהליך הזה, אבל לי אנ

טאות. השאלה היא אם ישלא תיוותר רק בתחום של האוניברס כדי ההשכלה הגבוהה

אתה לא רואה באיזה שהוא אופן את האוניברסיטאות ששומרות על הנחלה ועל היתרון 

 שמנעושיש להן, על התקציבים שיש להן, באמצעות מנגנוני הפעולה של המל"ג והות"ת 

 המכללות הציבוריות.את פיתוחן של 

משמעית. מבחינה היסטורית, התפיסה הבסיסית של -חד .את צודקת משמעית-חד: ש

מרכז אירופית, אליטיסטית, רובם היו תפיסה מערכת ההשכלה הגבוהה בארץ, הייתה 

אליטה משרתת. זה צמח מטרה לייצר לכך היה בהצבת  החיוביההיבט יוצאי גרמניה. 

לא השתנה מאז. הלחץ בעניין חוק המכללות החל כאשר  בשנות הארבעים, אלא שהרבה

לא התקבלו ללימודים והם היו צריכים לנסוע מאותה אליטה ילדיהם של כמה חברים 

ללונדון ללמוד משפטים כמדומני, ואז עבר חוק המכללות. לכך הצטרפה גישה 

 אליטיסטית אמריקאית שבאה לידי ביטוי בדברים שאמרו ראשי האוניברסיטאות של

של מדינת ישראל, שלא  Yale-וה Harvard-אביב וירושלים שהם רוצים להיות ה-תל

צריך הרבה אוניברסיטאות מחקר, מספיק שתיים, והשתיים האלה צריכות לקבל את 

לא לתואר ראשון, אלא לתואר שני ולדוקטורט, ואז כל  ,התלמידים הטובים ביותר

 ה זאת צריך לצרף גם את הטכניון. היתר יתחרו על מי שנשאר. זה היה הכיוון ולגיש

לענייני קבלה, שאני מניח שהוא  אוניברסיטאי-בין היה בישראל גוף 91-בסוף שנות ה

. משרד החינוך העז לשנות מעט את המתכונת של הבגרות כך שתהיינה עדיין קיים

לתלמידים יותר אפשרויות בחירה. והנה פלא, מספר הזכאים לתעודת בגרות קפץ. 

ב מצוין, אך מה קרה? ראשי האוניברסיטאות נזעקו כנגד זאת, התכנסו לכאורה מצ



 

 

של מהי בגרות ראויה, דהיינו  ,ששרירה וקיימת עד היום ,וקבעו למעשה את המסגרת

מקצוע מורחב וכיוצ"ב. הייתי אז פעיל הגדרה של  מתמטיקה,ב הן דרישות הסףמה 

גי עיירות הפיתוח. בראש "הילה", ומתוקף כך הופענו בפני הוועדה עם נצי בארגון

אביב. -הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה עמד פרופ' כוכבא מאוניברסיטת תל

כוכבא פנה אליי ואמר: "אני יודע מה אתה רוצה, אתה רוצה נורמה ב' לעיירות 

חלילה, אנחנו רוצים את אותה נורמה לכל הארץ, לכל ". תשובתי הייתה: "הפיתוח

שובים, ואנחנו כן רוצים שאתם, שקבעתם את התנאים האלה, עיירות הפיתוח, לכל הי

תהיו אחראים לכך שבכל בית ספר בישראל יהיו מורות ומורים שמסוגלים ללמד 

מתמטיקה ופיזיקה בהיקף של חמש יחידות". בישיבה השתתף גם נציג של חצור 

שם  הגלילית. בחצור היו חמישה תלמידים שרצו ללמוד פיזיקה מורחבת אלא שלא היה

 מורה לפיזיקה. הסיפור הזה מלווה אותם עד היום. 

: אם הסיפור הזה מלווה אותנו עד היום, אז לדעתי הוא מלווה אותנו גם בתכנית נ

 49%-תאפשר שמדבר על אוטונומיה בית ספרית שבה הוא החדשה של שר החינוך, 

ר, ובמערכת ידי צוות בית הספ-מתכניות הלימודים במערכת החינוך היסודי, ייכתבו על

מהתכניות. הבעיה היא שתקנה זו  11%החינוך העל יסודי יכתבו המורים בעצמם 

תתאים לקבוצה מסוימת של בתי ספר. כלומר כל עוד אין מדיניות היוצרת הטבות 

, נותר על כנו בפריפריה כלשהן למורים המלמדים חמש יחידות כדי שיגיעו לבתי ספר

באותם בתי ספר שממילא מּוָדרים, ותקנה זו המצב בו חסרים מורים לחמש יחידות 

בתי ספר שיכתבו תכניות בעצמם, יקבלו תקציבים לצורך כך, והמורים  ריקה.תישאר 

יוצא מכך שגם התכנית החדשה הכותבים יתוגמלו אף הם, כך שהחזקים שוב זוכים. 

 היא למעשה מקבעת את המצב.  ",צלצולים"שמלווה בהרבה מאוד 

לרמות כאלו ממשרד החינוך לשטח היא רעיון שהחל בתקופתו של : הורדת האחריות ש

קור ימתפיסה של ל מקבילה. זה רעיון תשעיםשמשון שושני כמנכ"ל המשרד בשנות ה

 אוטונומיה בית ספרית -כל הפטנטים האלה  .אחריותשאלת החוץ. פה אנחנו חוזרים ל

ומה קורה עם  הם טובים בערך לשליש מבתי הספר. -וחיזוק מעמדם של המנהלים 

השאר? שם נמצאת נקודת המבחן של שר החינוך שאחראי למה שקורה בטייבה 

 ובטירה, בקרית מלאכי ובקרית שמונה. הוא הנושא באחריות. 

האלה של השארת האחריות לגורמים אחרים דווקא מחזקים את אי  הפטנטיםכל 

שלה תופסת קומה אביב למשל, היא עיר עשירה ומסודרת. מחלקת החינוך -השוויון. תל

שלמה של משרדים. רוב הישובים בארץ הם ישובים קטנים שאין להם כסף, ומהי 

זה אדם  .עבדתי שם .מחלקת החינוך בישובים אלה? אני מכיר את קרית מלאכי למשל

. מה הוא כבר יכול לעשות? הוא לא מסוגל לפקח על בית הספר "חצי מזכירה"אחד עם 

ות ובים האלה מעבירים את החינוך העל יסודי לרשתהתיכון המקומי. לכן ברוב היש

, ומתפללים שהן אכן ישגיחו על מה שקורה. אין היום "אורט"או  "אמית" ,"עמל"כמו 



 

 

מחלקות חינוך בישובים קטנים שהן האחראיות על החינוך בהם, אלא אם כן מדובר 

 בישובים מאוד מבוססים כמו עומר.  

ל משרד החינוך שחייב לשאול את עצמו מה עליו עדר האחריות שיפה בא לידי ביטוי ה

-לעשות כדי שבית ספר יסודי או תיכון בעיר פיתוח יהיה דומה לבית ספר בצפון תל

הזכאות לתעודות בגרות. שיעורי אביב. אגב, אנחנו מבצעים במרכז "אדוה" מעקב אחר 

ולל מה שייחודי לבדיקה שלנו הוא שאנחנו מפרסמים זכאים מתוך קבוצת הגיל, כ

 לומדים, ואילו נתוניו של משרד החינוך מצביעים עללא ם שנושרים או שבכלל תלמידי

זכאים מתוך הלומדים בפועל. גילינו תופעה מעניינת. בקרית שמונה לדוגמה, הייתה 

קפיצה של עשרות אחוזים בשיעור הזכאות לבגרות, או בכפר פוריידיס שבו המנהל 

נה. איך הוא עשה זאת? הוא הביא תכנית הקפיץ את בית הספר לעשירייה הראשו

 ."ישראבלוף"חיצונית שמקיימת מרתונים של שיעורים פרטיים. הרי זה 

: ביום עיון שקיימנו לאחרונה במכללת אורנים, מנהל בית ספר ערבי גדול, שהוא נ

סטודנט לתואר שני בתכנית שלנו למנהיגות בחינוך, סיפר בהרחבה על המאבק שהוא 

אביב הגיעו גם -צפון תלשל זכאות לתעודת בגרות. אפשר לומר שהנורמות מנהל בעניין ה

לישוב הערבי ומתבטאות בלחץ מסיבי של הורים על המנהל ועל המורים ובגיבוי שניתן 

לשיטת ההעתקות בבחינות. הוא סיפר על כך שנאלץ להחליף את המשגיחות כי אלה 

 אלה שאפשרו העתקה. כש"ירש" מקודמו היו 

רק רוצה לסגור קצת את המעגל. אני רואה היום את הסוגיה המרכזית,  : אז אניש

מנקודת הראות של אחריות משרד החינוך, בכך שעליו ליטול אחריות על אותם שני 

שליש מבתי הספר, או מהתלמידים בישראל, שהמסגרות שלהם מתפקדות ברמה יותר 

 נמוכה. 

 ,דקת מבחינת תפיסת העולם: השאלה היא אם הדבר אפשרי, זאת תביעה שהיא מוצנ

 אבל השאלה אם זה אפשרי במציאות החברתית שלנו. 

 : שהפכה להיות כולה קפיטליסטית,  נכון?ל

: בוודאי שזה אפשרי. ראשית אני חייב לומר שאנחנו יודעים לעשות זאת. בחברה ש

הישראלית קיים הידע איך לקחת ילדים שהם ברמת תפקוד נמוכה ולהביא אותם לרמת 

ד גבוהה. גם אנחנו התנסינו בכך. קידמנו ילדים שמכל בחינה שהיא לא היו תפקו

אמורים בכלל להגיע לתיכון, בוודאי לא לתיכון טוב, והגענו איתם לתוצאות טובות 

. אישרו לנו תכנית מלגות ואף 99או  91מאוד בבגרות. אנחנו עכשיו נמצאים במחזור 

יינים צעירים שסיימו אצלנו ומגיעים כל שנה אנחנו מרא מניבה.קיבלנו תרומה יפה 

אלינו אחרי הצבא. שיעור אדיר מהם ממשיכים ללימודים גבוהים. זה תהליך שאפשר 

וראתה  שמוניםוצריך לעשותו בקנה מידה ארצי. צרפת למשל הסתכלה סביבה בשנות ה

את הישגיה של גרמניה, ובעקבות זאת גייסה את עצמה לטובת השכבות החלשות. 

ה אחריות והכפילה את מספר הזכאים לתעודת בגרות. כתוצאה מכך היו הממשלה נטל



 

 

צריכים להרחיב את האוניברסיטאות, וכך הם עשו. הם נטלו אחריות. אצלנו אין שום 

הגבלה,  –שר חינוך שמוכן לנסח יעד. המכהנים בתפקיד עושים כל מיני מניפולציות 

ת את שיעור הזכאים לתעודת כל זאת כדי להעלות בצורה מלאכותי -מועד ב' וחורף 

פעמיים של הקפצת -קטים חדיבגרות. אין כניסה אחראית לבתי הספר. סומכים על פרוי

 טווח של מה שקורה בבית הספר. הזכאים לבגרות, ולא על מהלך לשינוי ארוך

 : טוב, עלינו אף אחד לא מאיים פה בסביבה. ל

 : אצלנו תמיד זמן החינוך הוא זמן פוליטי.נ

החינוך הוא זמן פוליטי בכל מקום, ובכך אנחנו לא שונים מכל מקום אחר. יש : זמן ש

פוליטיות חושבים שחינוך זה חשוב אז הם משקיעים בו, כמו -מקומות שמסיבות גאו

כאשר המדינה הייתה "כלום", חוקקו את חוק  9191-הדוגמה של צרפת. גם אצלנו, ב

צחיק( ברוב המדינות לא חלה חובה חינוך חובה. באותה תקופה )היום זה נראה קצת מ

ללמוד חינוך יסודי ומדינת ישראל אמרה 'זאת תהיה חובה'. אז אני מצפה שיעשו את זה 

אנחנו מסוגלים לעשות את זה, אנחנו  .בגרות ולימודים גבוהיםהבחינות גם בנושא היום 

 יודעים איך לעשות את זה, וכדאי לנו לעשות את זה.

 : בוודאי.נ

הייטקיסטים שעושים אקזיט ומוכרים אני לא מתפעל מנו לעשות את זה. כדאי לגם : ש

 מכך. קטים. אני חוששילהמשיך עם הפרוילחו"ל כיוון שחסר פה כוח אדם שמסוגל 

דבר מאוד מעניין על העולים. תיארת כיצד העולים מברית המועצות הצטרפו  כתבת: ל

שעברו את הכשרתם ולה גדאנשים ת למסלול העילי. ישראל קיבלה מן המוכן קבוצ

גדול חווים כיום חוסר לכן אנחנו המקצועית במקום אחר, ואנחנו "נרדמנו בשמירה", ו

 במקצועות רבים. אלה כבר סיימו והלכו ולא מתוכננת השקעה בדור העתיד. מאוד

. ילדי חמישיםק בשנות הא: אני מאוד מקווה שלא יקרה להם מה שקרה עם עולי עירש

 ץ והישגיהם היו יותר נמוכים מאלה של ההורים.העולים התחנכו באר

: חקר הגירה מלמד שבדרך כלל לבני מהגרים ישנם הישגים גבוהים יותר. הם יותר ל

תאבי דעת ובעלי יותר מוטיבציה. מכל מחקרי ההגירה עולה שהדור השני והדור 

 השלישי הם יותר "שבעים" והישגיהם מתחילים לרדת.

 : ומה קרה לעם היהודי?ש

בדיוק אותו דבר. בארצות הברית אתה יכול לראות כיום שילדי הוויאטנמים וילדי  :ל

 ההישגים הגבוהים. ילדי היהודים מתחילים לאבד את הבכורה.בעלי הסינים הם 

 : אני לא מכיר נתונים כאלה, אבל יכול להיות.ש

 : אני מכירה, אני עוסקת בתחום של הגירה.ל



 

 

יצרו מערכות חינוך עצמאיות הם האם העובדה ש: לגבי העלייה מברית המועצות, נ

 סייעה גם לפתח את העניין ההישגי? ,גם כדי לשמר את התרבות ,משלהם

שבח " - יש כמה דוגמאות לכך .: אני לא יודע עד כמה הם יצרו מערכות חינוך משלהםש

 למשל, אך זה לא שכיח בכל מקום. "מופת

. לגבי "מופת"ספר תיכון יש כיתת  בכל מקום. בכל בית "מופת": יש להם את רשת ל

הדור השני מבין מהגרי העלייה הרוסית, מחקר של תמר הורוביץ ואחרים מראה 

בשנים , ילדיהם היו בעלי הישגים מאוד גבוהים. 9119שמרבית העולים שהגיעו עד 

עולים מעגל ב' ומעגל ג', דהיינו שמדובר כבר בזה מתחיל לרדת, בעיקר משום  האחרונות

נמוך יותר ופחות משכילים. הניבוי הוא שהדור הבא של הילדים שלהם כבר לא ממעמד 

 יהיה בהכרח בעל הישגים גבוהים.

: אם נחזור לשאלת המוצא, ברור לי שיש לנו את הידע לגרום לתהליכי עומק בבתי נ

 הספר. השאלה היא מה יגרום למנהלי המדיניות לרצות בכך ולהאמין בכך. 

הרצון לדעתי  .קודם על היתכנות מבחינה טכנית נקרא לזה : הבנתי. אני דיברתיש

ולידיעתי לא קיים. אשתמש במונחים בהם דיברנו. אם המדינה תחליט מסיבה בלתי 

היא תהיה חייבת  ,צפויה כלשהי ליטול אחריות גם על הילדים שהם היום בשוליים

קטנה  בראש ובראשונה להתמודד עם אותה שכבה מבוססת שכיום, באמצעות תוספת

, מצליחה להעניק לילדים שלה חינוך אקסקלוסיבי. איך מדינה יכולה לעשות את ּהמכיס

שיהיה צורך  זה? אמנם הסוגיה היא לא רק תקציבית אבל גם תקציבית. זה אומר

להעלות מסים. להעלות מסים למי? לאותו שליש שדיברנו עליו. משום ששני שליש 

ו שליש שאומר, רגע אחד למה שאני אשלם בקושי משלמים מסים. ואז נמצא את  אות

למדינה? את הכסף הזה אני אתן לילד שלי. זאת ראייה כלכלית פוליטית ממדרגה 

השנים האחרונות. למדינה יהיה מאוד קשה לפעול כנגד מגזר  49-41-ראשונה שנוצרה ב

זה. יאמרו אז שהמדינה יכולה לעשות את זה באמצעות קיצוץ תקציב הביטחון או 

 הגז, אך אני מאוד מסופק אם זה יתרחש.ייצור ות הפניית כל הרווחים מבאמצע

 עדרה של חברה סולידרית?י: בשל הנ

: לא רק מסיבות של סולידריות. אני חושב שישנן סיבות יותר פרקטיות. אנחנו ש

שיעורי הצמיחה יפים  . לא בעיניי.ראש הממשלה במיוחד ,משיגים בעיני ראשי המדינה

מכוח  91%צמיחה עם הייטק שמעסיק בסך הכול  9-1%-נו מגיעים לאנח .גם בלי זה

האדם. ובנוסף, חיל אוויר חזק יש לנו? יש לנו מספיק טייסים? הפיננסים שלנו חזקים? 

  מדינה.מרכיבים שמחזיקים שלושת הכלומר לתפיסתם, אנחנו אוחזים ב

ובה אי אפשר להחזיק בן גוריון ראה צורך בחינוך חובה משום שהוא טען כי  בלי חינוך ח

כלכלה ואי אפשר להחזיק צבא. היום, עם חינוך סביר שפועל על לא יותר משליש 

-במקום ה תמהילדים, אפשר להחזיק הייטק, פיננסים וחיל אוויר. היום ישראל נמצא
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, בארצות 99דולר. בגרמניה זה  11,111ג שלנו הוא מעל מדינות. זה מקום מטורף. התל"

. כדי להגיע לרמה של ארצות הברית וגרמניה יש לנו עוד דרך ארוכה. כדי 91הברית 

 להגיע לשם צריך להשקיע בחינוך. בלי זה, זה לא ילך.  

 זאת אומרת  שליש אופטימית, תודה רבה לך. ,: אז בנימה חצי אופטימיתנ

 : תודה רבה לכן.ש

 



 

 

 


