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 מבוא
 ?מה היא המדיניות המומלצת לשיפור החינוך בעת הזו

מטרת קובץ . שייכנס למשרד החינוך, אישה או גבר, שלפניכם נכתבה עבור השר החדש האסופה 

ת נקודות מבט שונות על מה שנדרש למערכת החינוך /ה הנכנס/להציע לשר: המאמרים הזה היא כפולה

משרד , אקדמיה, בתי הספר: וליצור שיח מושכל בין אנשי החינוך באשר הם; הישראלית בזמן הזה

 .אחרים עניין-רשויות ובעלי ראשי, החינוך

האחת קשורה לחילופים התכופים של שרי החינוך : מערכת החינוך עוברת טלטלות משני סוגים

כמה : והשנייה היא הסביבה המשתנה במהירות בכל היבט שנבחן, שבאים יחד עם חילופי הממשלות

יציבות נוכח הסביבה כמה עליה להשתנות או לשמור על , טכנולוגיות אפשר וצריך להכניס למערכת

כיצד נאבקים , "הישגים"מהם , "קאנוני"מה צריך ללמד והאם קיים עדיין ידע שניתן לכנות , ההפכפכה

 .בפערים הגדולים ועוד שאלות רבות שעולות מעת לעת ואינן זוכות למענה ראוי

 

ת מבט מנקודוהמביטים בה , בעלי ניסיון במערכת החינוךהם נשים ואנשים זה קובץ הכותבים ב

  :שונות

 

 מעורב חברתי ומדגיש את חובותיו לחברה , חושב ביקורתי, לומד עצמאי, לון גן מבקש לטפח אדם ריבוניא

 ;במקום את זכויותיו

 שהוא בעל כושר ניבוי טוב יותר והוגן יותר , שלמה קניאל מציע מבנה חדש של מעבר מן התיכון לאקדמיה

 ;בעיקר עבור אוכלוסיות חלשות

 במסגרת תכנית חומש באופן יסודי אך לעשות זאת , אברהם פרנק מציע ללכת בעקבות רפורמות פירון

 ;החינוך מהפוליטיקה בניתוקהוא רואה חשיבות מיוחדת . מובנית

 ערכיים בקרב הנוער היהודי-מודאג מאד מן התהליכים החברתיים, ר אזרחות"שהיה מפמ, אדר כהן ,

 ;דרכים להתמודד עם הנגעומציע , הגדושים בנימה גזענית

 היכנסועצות שנתן לשר שי פירון עם  01-חוזר ל, ר המזכירות הפדגוגית בתקופת גדעון סער"יו, צבי צמרת 

 ;תוקף גם עתה-ואשר את רובן הוא רואה ברות, לתפקיד

 יאבל באותה מידה הוא מגדיר היטב כיוון פוזיטיב, לניר אוריון יש הרבה לומר על מה לא לעשות בחינוך :

 .חופש בחירה להורים ועוד, תקצוב דיפרנציאלי, אוטונומיה פדגוגית

 בכישורי חיים ובמטרות ( בעיקר)עם מעבר לעיסוק , יוסף יעלי מכוון לקראת שינוי כולל בתהליך החינוך

 ;0111החינוך שבחוק חינוך ממלכתי שנת 

 לשר לחזק את לימודי המדעים קורא , ל מכון דוידסון לחינוך מדעי במכון וייצמן"מנכ, אריאל היימן

 ;להשקיע בפריפריה ולהשקיע במורים, לעודד בנות לתחומים אלה, והמתמטיקה

  אחריותיות"זהבה רוזנבלט עוסקת במושג( "accountability) ,תובעת אותו מן המורים, מסבירה אותו ,

 ;אוטונומיה שצריכה להינתן להםזאת באופן הדוק לאך קושרת 

 ובתוך כך להעניק להם , תח אצל התלמידים את הסקרנות לידע ואת התשוקה ליופיגילה אמיתי קוראת לפ

 ;להתפתח טכנולוגית אך לשמור על קו ערכי ברור, מיומנויות חקר
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  מתן , פעולה אפקטיבית כנגד ביטויי גזענות: מגזר הערבילעלי זחלקה מציג רשימה של צרכים ייחודיים

 ;טיפול בהיבטים הטכנולוגיים ועוד, מורות הערביותלעודף הלפערים מול המגזר היהודי ומענה 

 ומדגיש את , עוסק בעיקר בתהליך הכשרת המורים במגזר הערבי, נשיא מכללת אל קאסמי, בשאר סעד

 ;הוא מתריע בפני בריחת סטודנטים ערביים מישראל; תחום השפה הערבית

  מעט מקצועות לימוד בו, כיתה מעט תלמידים בכל": פחות זה יותר"עמיקם מרבך קורא לשינויים ברוח-

 ;זמנית והענקת חופש פעולה נרחב למורים

 תובנותישעיהו תדמור מבקש להעלות את הדיון החינוכי לספירות גבוהות העוסקות בשאלות האדם וב ,

 ;מן השאלות האנושיות ב העולים"ועוד כיו ערכיםחינוך ל ,משמעויות, לקחים

 בו הן רואות את הבסיס להתפתחות הפרט, ל תחום הגיל הרךדורית ארם ותמר ארז לוקחות את הדיון א ,

 ;במאמרן הן מציגות היבטים מעשיים כיצד לפעול. ההשקעה הנדרשתכולל 

 שבמסגרתו , ניהולי" היפוך פירמידה"שלום קובע שחינוך הומניסטי ולמידה משמעותית מחייבים -אורן יהי

 ;והתקציביפעל בית הספר באופן עצמאי גם בתחומי הניהול 

 מציג את החשיבות הקריטית , "מחשב לכל מורה"שפועלת למען  ,העומד בראש קרן אתנה, ארי-אורי בן

 .בהכשרת מורים איכותיים ואת הקשר של זה אל הטכנולוגיות המתקדמות

 כאשר הוא מעמיד במרכז הימצאות פרסומות בבית , הלל וורמן כותב על דילמות בתחום החינוך הערכי

 .ן הערכית השליליתהספר והשפעת

 

גדול שאותו ניתן לזהות כמגמה משותפת " שינוי"האם יש איזשהו ? האם יש קשר בין מגוון ההמלצות

וזו  – בסיכום הקובץ התייחסנו לכך ! כן: התשובה שלנו היא? ומעשית עליה ממליצים רוב הכותבים

  !קולעת למסר הכללי אך, רת אחד המאמריםשהיא אמנם כות, ה לכותרתתזכ שהאסופה כולההסיבה 

 . בעניין ינוך או שרת החינוך ימצא בהבתקווה שגם שר הח

 

 

 !!!קריאה מהנה ומועילה
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 בבית הספרפדגוגיה ריבונית יצירת קווי יסוד ל
 ר אלון גן"ד

ומחוסר יכולתה  נחת ממערכת החינוךה-למן המחצית השנייה של המאה העשרים הולכת וגוברת אי

אנשי חינוך והוראה מדברים כבר יותר מחמישים שנה על . להתאים את עצמה לשינויים ברוח התקופה

בהתאם לרוח הזמן של העידן , מודל זה עיצב את בית הספר". חרושתי"קריסת מודל בית הספר ה

ה מזמין את אנשי מאמר ז. "תלמידים עם תעודת בגרות"כפס ייצור שמפיק תוצרים הקרויים , התעשייתי

החינוך ליצירת שיח חינוכי חדש החותר ליצור אדם וחברה המבקשים לקחת גורלם בידם ולהיות מחוקקי 

 . חוקי עצמם

 חינוך לאוריינות ריבונית : מקורבן לריבון

 ,הרגשי, במישור הקוגניטיבי –אוריינות ריבונית תבקש לצייד את החניך במכלול הכישורים והמיומנויות 

שהאדם נדרש לאמץ כדי להיות מחוקק חוקי עצמו ואדון לגורלו וכדי להיות מעורב  –והתרבותי  החברתי

אך , המחשבים ועוד, הפיזיקה, אנו מכשירים תלמידים בתחומי האנגלית. בעיצוב חיי החברה שבה הוא חי

נות אוריי. ממעטים להכשיר תלמידים לדעת לקבל אחריות ריבונית על חייהם ועל חיי הסובב אותם

כיצד אדם יכול וצריך לנתב את חייו לא . ריבונית פירושה לחנך את התלמיד לקבל אחריות על חייו

להרחיב את מקומו אוריינות ריבונית מבקשת  .כאובייקט סביל אלא כאדם פעיל היוצר את עצמו מעצמו

על התהליכים ועל התוצרים של הדיאלוג , של החניך בעיצוב תהליך הלמידה ובקבלת האחריות על התכנים

 . החינוכי בבית הספר

 קוסמוס להטמעת תרבות ריבונית -בית הספר והכיתה כמיקרו

היסוד של  מנגנוניבו בית ספרי שלפעול ליצירת אקלים  על המבקשים להנכיח שיח ריבוני בבית הספר

מקצוע ומניסטית אינם רק בגדר העולם הההשקפת ערכי היסוד של דמוקרטית והריבונית התרבות ה

, בשיעורים: אופיו של בית הספרבהנוכחת במהותו ו ,מציאות חיה ונושמת הםנלמד בשעה מוגדרת אלא ה

ובמכלול  במעורבות בית הספר בקהילה הסובבת אותו, הכיתהתלי וביציאה אל מעבר לכ, בהפסקות

ף למכלול להיחש יהיה מוכרחיש ליצור מנגנוני תרגול בהם החניך   .תאחרוהפעילויות הבית ספריות ה

תיקון , אחריות, בחירה, חופש: הריבוניים עם מושגי היסודולהתמודדות  יםנרחב של מפגשים דיאלוגי

 ריבונותלדבר רק לא  –משמע , המטרה יהאמצעים בצבעלצבוע את  תרצהגישה זו . עצמי ותיקון החברה

הספר צריך לשמש אתר פעולה ת כי בית גורסהחינוכית  מדובר בהשקפה .תריבונולעשות  ,ובעיקר ,גםאלא 

שבו החניך נדרש לתרגל כל הזמן את רכיבי היסוד של התרבות , חיוני בחניכה לחיים דמוקרטיים מלאים

  .הומניסטית ואף להתנסות בהם-דמוקרטית-הריבונית

 ( מה אני מטיל על עצמי לעשות)לשיח חובות ( מה מגיע לי)ת משיח זכויו

אך כאשר זכויות . את זכויותיו של כל ילד ותלמידמהותי המגדיר צודק וקרון יבבסיס שיח הזכויות עומד ע

משמיט  החינוכיהשיח , חובותלתרבות של תביעת זכויות בלא , "?לימה מגיע "הילד מתורגמות רק לשאלה 

לא יכול , כל מי שמכיר את המתרחש בשנים האחרונות בבתי הספר. הבחירהואחריות ה רכיבאת  מתחתיו

שלא לחוש בתהליך מסוכן שבו ההורים והתלמידים הפכו את בית הספר למעין ספק שירות הנתון ללא 
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ריבוי מקרי הקובלנה הללו מסמן היפוך הדרגתי באיזון ". לקוחות לא מרוצים"הרף כמעט לתביעות מצד 

 . ן חובות לזכויותהנדרש בי

, המורה" )אחר"ולשיח התביעות והטלת האשמה על ה" מגיע לי"התרגום הוולגרי של שיח הזכויות לשיח ה

הקשר בין בחירה  –ויתר על אחת מאבני היסוד של השיח הריבוני ( המערכת וכדומה, בית הספר, המנהל

השאיפה להדק את הזיקה בין . לבין המחויבות והאחריות שאני מטיל על עצמי למען מימוש בחירתי

היא משימה הכרחית לכל המבקשים , בין מה שמגיע לי לבין מה שאני מחויב לעשות, זכויות לחובות

 .להמיר את השיח הקורבני בשיח ריבוני במערכת החינוך

  ! והבחירה האחריות מושג כי אתהחינו לשיח נחזיר הבה

 ותיקון החברה תיקון, האדם תיקון מלאכתבואו ונהפוך את בתי החינוך שלנו לחממה המטפחת את 

 ולא פועלים, מעוצבים ולא מעצבים להיות לחניכים הניחו! לגורלם אדונים להיות המבקשים של העולם

 !לדעת עצמם מקרבני ולא האדם מֹותר מממשי ,נפעלים

 

 מכללת סמינר הקיבוצים –ר אלון גן "ד

עוסק בשאלת הנכחת השיח הריבוני  "משיח קורבני לשיח ריבוני: אומנותם-קורבנותם": ספרו

 .כשיח מכונן זהותכאלטרנטיבה לשיח הקורבני 
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 מיון הוגן לאקדמיה 
 במקום בגרות ופסיכומטרי הקיימים כיום

 1שלמה קניאל' פרופ
 

 מטרת המסמך

 (.מכללותו אוניברסיטאות)הוגן למיון סטודנטים לאקדמיה להציג מודל 

 רציונל

ולכן אינם הוגנים )המבחן הפסיכומטרי ומבחני הבגרות אינם מנבאים טובים להשכלה האקדמית  .1

שחלקם מאפיינים מבט , זאת משום שההצלחה באקדמיה תלויה בכשרים שונים(. ואינם יעילים

הבגרות , וכן; (ריבוי אינטליגנציות ומומחיות שונה)ספציפיים ידע -מערכתי וחלקם שייכים לתחומי

 .הנחישות וההתמדה של המועמד, והפסיכומטרי אינם לוקחים בחשבון את מידת המאמץ

המנבא הטוב ביותר להצלחה באקדמיה הוא מידת ההצלחה בקורסים של שנה ראשונה בתחום שבו  .2

מצעות קורסים של טרום שנת הלימודים לכן צריך להישען על מיון בא. רוצה הסטודנט ללמוד

 .הראשונה

שממנו , מערכת ממיינת פירושה ביצוע משימות שלאור הציון שנקבע להן ניתן להציב גבול תחתון .3

נתונים מעל הגבול התחתון מאפשרים לקבל את הגבוהים ; ומטה המועמד אינו מתאים ללימודים

יש לבחור את הטובה , כיון שאין מערכת מיון מושלמת. ביותר לפי מכסת המקומות הקיימת במסלול

 :בה איזון בין הערכים הבאים שישבמובן זה ביותר 

 .סיכוי לכל מועמד להיכנס ללימודים גבוהים עם תלות מועטת בלימודיו הקודמים מתן .א

כדי שלא ישקיע מאמץ , מידע למועמד על מידת התאמתו ללמוד באקדמיה במסלול שבחר מתן .ב

 .לשווא

 .  שלם המיסיםלימודים באקדמיה מבלי שהעלות כולה תיפול על מל יצירת אפשרות .ג
 

 תנאי הקבלה ודרכי המיון לאקדמיה

 :הכניסה לאקדמיה תותנה בשני מרכיבים אלה

תונהג תעודת , של בית הספר כדי להבטיח דחף מתמשך ומניע חזק ללמידה בכיתות החטיבה העליונה .1

 :   אלה יהיו עקרונותיהשסיום 

, (אופציה לחזור עליה אם נכשלתלא עובר עם /של עובר) ארציות בעברית ובאנגלית חובהבחינות  .א

 ;לכל תהליך של למידה" כלי עבודה"בשל היותן 

 ;ארצית במתמטיקה רשותבחינת  .ב

שהעקרונות המשותפים , ב"י-א ו"י', תעודות הערכה בית ספריות לכל אחת משנות הלימודים י .ג

 .הספר ואילו תוכניות הלימודים ודרכי ההערכה יפותחו בבתי, בהן יקבעו על ידי משרד החינוך

                                                           
 .ישעיהו תדמור' ר אברהם פרנק ופרופ"ד, ניר אוריון' בכתיבת ההצעה לקחו חלק גם פרופ 1
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 חקר-לפחות קורס אחד בלמידתו לב ייכל"י-בתוכנית הלימודים של כל אחת משנות הלימוד י .ד

 . וקורס אחד מקוון

 (: שעות סמסטריאליות 2כל קורס ) אקדמאיים חמישה קורסיםב תיבחן מידת ההצלחה .2

 . שני קורסים משותפים לכל פקולטה כמו שיטות מחקר ואוריינות מדעית .א

 (.קורסי מבוא)התוכן של המחלקה שני קורסים בתחום  .ב

כך שיהיו בסך הכול חמישה קורסים כל ) בנושא מוגדר בתחום התוכן של המחלקהקורס נוסף  .ג

 (. שעות סימסטריאליות 11= אחד 

 .במחזוריות של חודשיים, הקורסים יילמדו ללא קשר לשנה האקדמית .ד

 

 ביצוע המיון בפועל

 .פיות של המוסד האקדמילדרישות ולצי, לצרכיםבהתאם , אוניברסיטה וכל פקולטה לעצמה/כל מכללה

 ?מי יממן

ולחלק את ההוצאות בין , כולל השכר למרצים והתשתיות הקבלהצריך לחשב את עלות קורסי  .א

 .המדינה לבין הסטודנט עם מלגות והקלות בהתאם למקובל במוסדות האקדמיים

למידה כזאת יכולה להוזיל באופן . לשימוש מלא או חלקי בלמידה מקוונתתיבדק האפשרות  .ב

 .משמעותי את התהליך ולהקל עליו

 יתרונות ההצעה

 יתרונות לציבור הרחב .א

  מי שלא יתקבל למחלקה . קורסים ויוכל להרוויח סמסטר בחמישהמי שיתקבל יבוא מצויד כבר

  ;ני קורסיםולטה ואז יהיה מצויד בשיתכן ויתקבל למסלול אחר בפק

 וטומן בחובו סיכוי לצמצום פערים חברתי, תהליך הוא פתוח ושוויוניה; 

 תהליך יותר ערכיה;  

  למועמד לבחון האם התחום המסוים אכן מתאים לומאפשר; 

  לבעלי רצון חזק להגדיל את סיכויי הצלחתםמאפשר. 

 הספר-ולבתי יתרונות לאקדמיה .ב

  תעודת הסיום התיכונית תהיה , שכן –האקדמיה והתיכון ישתחררו מהתלות ביניהם במידה רבה

  .תוכל להגדיר את מטרותיה באופן עצמאי ,התיכון והאקדמיה, וכל מסגרת – רף כניסה נמוך

 אוטונומיה אפשר לבית הספר השינוי בתנאי הקבלה לאקדמיה ובמבנה תעודת הסיום התיכונית י

ולהעמיק את חווית המשמעות  בתהליך החינוכי לחזק את היסודות הערכייםרחבה בכדי 

בתי הספר יוכלו להתמקד בחינוך לשמו ולא במיון . והמורים ב התלמידיםרשבלמידה בק

 .תלמידים כשלב מכין לאוניברסיטאות

 

  אילן-אוניברסיטת בר –שלמה קניאל ' פרופ
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 אותם הדברים אבל לאט
 אברהם פרנקר "ד

 :ים מהותיים עומדים בפני משרד החינוךשמונה דבר

ולהעבירו בכנסת בתמיכת ראש , ה הלאומית לחינוךלהשלים את חוק המועצ. לאומית לחינוךמועצה  .1

ומשרי חינוך  את החינוך מהפוליטיקה תכליתו של חוק זה היא לנתק במידה ניכרת .הממשלה

 .המלצות המועצה תהיינה מחייבות את הגורמים הפוליטיים. מתחלפים חדשות לבקרים

 

אוטונומיה פדגוגית ותקציבית לבתי  –הכיוון הכללי של תהליך השינוי בחינוך צריך להיות . אוטונומיה .2

חית את ובעיקר להפ, להפחית את התערבותו בנעשה בבתי הספר, (משרד החינוך)על הריבון . הספר

התקציבים הדיפרנציאליים . את כל המערכת בהתאם לרף אחיד" מיישרות"אשר , בחינות הסטנדרט

 .צריכים לעבור שקליים ושקופים ישירות לבית הספר

 

, עברית: יש להוביל מהלך מהותי של הפחתת בחינות הבגרות הארציות לשלוש. רפורמה בבגרויות .3

ידי בית הספר בנושאים -חברתיות יינתנו על-הלימודיותכל שאר ההערכות . רשות-אנגלית ומתמטיקה

תעודת "ולא  –ב "להשלמת הלימודים התיכוניים בסוף י, הזאת" תעודת הסיום. "שתקבע המדינה

המהלך . ותשמש את הבוגרים לכניסה לאקדמיה, תהיה שווה לכל נפש –ששמה טועה ומטעה , "בגרות

פורמה זו היא בסיס להתקדמות המערכת למקום ר. דורש את גיבויו הברור מאד של ראש הממשלה

 .חדש ונכון
 

יש להמשיך באופן נחוש את המהלך שיעביר את כלל בתי הספר ללמידה . למידה משמעותית .4

, את מה שיַלמדו( במידה עיקרית)שהמורים קובעים , למידה משמעותית אומרת. משמעותית

והם ירכשו ; פעילה ואחראית –ה שלהם הלמיד; והתלמידים מעורבים היטב בהחלטות על מה שיְלמדו

ערכים אנושיים והכשרה תעסוקתית כהכנה לשוק , "21-כישורי המאה ה", כישורי חשיבה גבוהים

 .העבודה המורכב
 

יש להגדיר תוכנית  –צוואר הבקבוק של השינוי  –לצורך הטמעת הלמידה המשמעותית . תכנית חומש .5

 –אלה יעבירו בהדרגה את בית הספר מלמידה מסורתית . משנה-שתחולק לקטעי, 2121חומש עד 

מחקר ישראלי חדש : ואמחיש את המורכבות באמצעות דוגמא, המעבר הזה הוא מורכב. למשמעותית

-כל בר. הכלומר שאלה בכל חצי דק, שאלות 84שמורים בבית ספר יסודי שואלים בשיעור אחד , מצא

אולם המעבר לדיון כיתתי המתנהל . שאינו מלמד כמעט דבר, דעת מבין שמדובר בהליך חסר משמעות

מורים . מחייב הכשרה מעמיקה ושינוי שאינו יכול להתרחש בזמן קצר" מעט שאלות טובות"על בסיס 

בצע את וחלקם שלא יוכלו ל, רבים יצטרכו לשנות את דפוסי ההוראה שהורגלו אליהם במשך שנים

 . השינוי יצטרכו הכוון תעסוקתי ופרישה מן המערכת
 

מחייבים תמיכה גורפת של , השינויים הגדולים שצריכה מערכת החינוך הנוכחית לעבור .חקיקה .6

מדינות מערביות רבות . ותמיכה אישית של ראש הממשלה, שבמסגרתה פועל שר החינוך, הממשלה

שבלעדיה , יים בחינוך במסגרת מחייבת שאין לשנותההמעגנת את השינו, כבר ביצעו חקיקה כללית

 .ת/ה מתחלף/החינוך הוא עלה נידף ברוח של כל שר
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איטי ולא תמיד , יקר)בינוי של כיתות נוספות : הדרכים להשיג זאת הן .פחות תלמידים בכיתה .7

ידה או למ –מורים /בשתי האופציות הללו נדרשת תוספת מורות –הכנסת שני מורים לכיתה , (אפשרי

 .זמנית-ומאפשרת לצמצם את מספר התלמידים הנוכחים בכיתה בו, מקוונת הנעשית חלקית בבית

 

נהפוך את , שווים-שוויון כזה יושג בעיקר אם נפסיק למדוד שווה את הבלתי .שוויון הזדמנויות בחינוך .8

הילה נאפשר לבתי הספר ללמד בהתאם לצרכים ולנטיות של הק, (3' ס)תעודת הסיום לזמינה לכל 

תנאים דרושים בכדי לצמצם , תחילה לפריפריה, ונעניק( 5-4, 2' ס)במסגרת מעבר ללמידה משמעותית 

 (.לעניין זה גם את מאמרו של שלמה קניאל' ר) (.7' ס)את מספר התלמידים בכיתה 

אבל משקלם פוחת כאשר מכניסים אותם למסגרת , גם תקציבית, משקל-שמונה הסעיפים הללו הם כבדי

המאפשרת את ביצועם המודרג ואת ההסתגלות של כל בעלי העניין לעידן , טווח של תוכנית חומש ארוכת

 .החדש
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 מה עוד עלינו לעשות על מנת להיאבק 
 ?בעמדות קיצוניות וגזעניות במערכת החינוך

 אדר כהן

 

עושים די  כי איננו, המקננת בי כבר זמן רב, מתוך תחושה קשה( 2114יולי )אני כותב את הדברים להלן 

וחלקם ממש )אירועים חמורים שהתרחשו בארץ בשנים החולפות . בנושא אקוטי לחיינו בארץ הזו

כמו גם נתונים ומחקרים ארוכי טווח משקפים וחושפים בפנינו שוב ושוב עובדות , (בשבועות האחרונים

פעות שהאירועים אני מתכוון לשלל התו. מדאיגות על היקף העמדות הקיצוניות והגזעניות בחברה שלנו

-דעות קדומות ועמדות לא/ הרתיעה מהאחר / שנאת האחר / החשש מהאחר  :והנתונים משקפים

הביטויים הקשים ביותר שנתקלנו בהם לאחרונה קשורים ליחסים בין . דמוקרטיות הנובעות מכל אלו

" הוא אחר האחר באשר"אך ברור כי זה ביטוי לתופעה רחבה יותר של שנאת וחשש מ, יהודים לערבים

תופעות אלו עלו גם במחקרים (. 'דעבודה וכמהגרי , פליטים, הומוסקסואלים, עולים מאתיופיה, חרדים)

  .וגם במחקרים על עמדות בני נוער, ( עולם המבוגרים)שבדקו את החברה הישראלית בכללותה 

בהם , רונותלכל זאת הצטרפו שורה ארוכה של אירועים קשים שהחברה הישראלית חוותה בשנים האח

שכולם שויכו למניעים גזעניים המכונים גם , אמירות בוטות והשחתת רכוש, התגרות, מעשי אלימות

שהחמור , בחודש האחרון היינו עדים לכמה אירועים נוספים כאלה.  (Hate Crimes) "פשעי שנאה"

 .חדיר ממזרח ירושלים-והמזעזע בהם הוא הרצח של הנער מוחמד אבו

 

 2של המסמך השלם עיקרי דבריו

, תופעות הגזענות והקיצוניות מתגברות בחברה כולה ובקרב התלמידים בכל המגזרים והאזורים .0

מדובר בתופעה מערכתית . והמורים חסרי אונים וחסרי כלים פדגוגיים להתמודדות עם מצבים אלו

 .הדורשת טיפול מערכתי כולל, כוללת

בקרב תלמידים היה עד היום נקודתי או בשוליים של הטיפול הממוקד בתופעות הגזענות והקיצוניות  .2

אותם יש להכשיר לתת מענה , הנמנעים העיקריים של מערכת החינוך צריכים להיות המורים. המערכת

 .לסוגיה

אך לא חופף אליו ואינו נובע ממנו , "האחר הוא אני"טיפול בקיצוניות וגזענות הוא נגזרת של תפיסת  .3

  .בהכרח באופן טבעי

 

 :הנגזרים מההתנסות בתחום בשנים האחרונות , האתגרים המרכזיים

יש הרבה מחקרים אך מעט תרגום שלהם לכלים פדגוגיים המתאימים להתפתחות המקצועית של  .1

 .מורים

                                                           
2 https://galitadar.wordpress.com/2014/07/31/%D7%9E%D7%94-

%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%90%D7%A9%D7%A8-

%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%9E%D7%9E%D7%A9-

%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%95-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%95%D7%93-

%D7%9E/ 
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שקול לעיסוק חינוכי במניעת "( הפן החיובי)"אנשי חינוך טועים לחשוב שעיסוק חינוכי בסובלנות  .2

 "(.השליליהפן )"קיצוניות וגזענות 

החווייתי , מתן מענה חינוכי לתלמידים ומענה פדגוגי למורים צריך לכלול שילוב בין הפן הקוגניטיבי .3

 .והרגשי ומותנה בפירוק התנגדויות לעצם העיסוק בנושא

אלא יצור , "בודד במערכה"שלא יותיר את המורה או המחנך כ, יצירת מענה מערכתי בכל בית הספר .4

  .ות בעלי תפקידים שוניםמסגרת ארגונית בהשתתפ

   

 : ההצעות האופרטיביות העיקריות

בתכנית " התמודדות עם עמדות קיצוניות וגזעניות"הכללה ברורה של תכנית מערכתית בנושא  .1

 .העבודה ובתכנית התקציבית של המשרד ויחידותיו

מורים , אהבתהליכי הכשרה והתפתחות מקצועית של פרחי הור, באופן מובחן ומובהק, הכללת הנושא .2

 .ומנהלים

 .ב ובקריטריונים לתקצוב דיפרנציאלי"שילוב התייחסות לנושא במדדי האקלים במיצ .3

 .בניית מודל לטיפול כוללני בנושא בכל בית ספר .4

 .של ראשי המערכת בנושא" רוח גבית"המשך אמירות ברורות ו .5

 

 

 .של מקצוע האזרחות( מפקח מרכז במשרד החינוך)ר "אדר כהן היה המפמ
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 5102במרץ  שר החינוך הנכנס ,עצות לשי פירון 01
 (הטובות ברובן גם לזמננוו)

 ר צבי צמרת"ד

חינוך של -איש, קבלות-חינוך ותיק ובעל-שמחתי מאד על בחירתך לתפקיד שר החינוך בזכות היותך איש

 :עצותאני מרשה לעצמי לייעץ לך  עשר , בעקבות ניסיוני בהנהלת משרד החינוך, ובכל אופן. אמת

 –ובעיקר במקצועות מסוימים  -להווה ידוע לך כי מצבת המורים העתידה של מדינת ישראל , ראשית      

דאג שייעשו מאמצים כדי לטפח את המורים והמחנכים הקיימים וכדי למשוך למערכת . בסכנה של ממש

משכורות גבוהות גם ל, וכן, כל מחנכי ישראל זקוקים ליתר אמון וליתר עידוד. העתידה את הטובים ביותר

ושל מחנכים ללא  "מורי קבלן"הילחם בתוקף נגד השיטה הנוראה שהתרחבה בשנים האחרונות של . יותר

 .כלכלי-קביעות וללא ביטחון סוציאלי

.  ציוניות-מחצית הילדים אינם גדלים במשפחות יהודיותשים לב כי בחינוך היסודי הישראלי , שנית      

שרק בודדים במשרד החינוך בקיאים בהן , ערכות החינוך הערבית והחרדיתלמד במיוחד את שתי מ

הקדש . אך גם דברים הדורשים שינויים משמעותיים, !(כן)יש בהן דברים נפלאים . ודואגים לטפח אותם

שבעיניי הוא המבחן לכל יחסינו לבני המיעוטים והוא מחייב עידוד  –שימת לב מיוחדת לחינוך הדרוזי 

 .מיוחד

לא  –המתפארת , הכמותנית ,"פדגוגיה הבנקאית"הילחם בהקצנה שחלה בשנים האחרונות ב, שלישית     

אל תוותר על מדידות . בים ועוד"במיצ, במבחנים הבינלאומיים, באחוזי ההצלחה בבגרויות -פעם לשווא 

 !'אך דאג שהן תערכנה באופן שונה לחלוטין ולא תתחלנה בכיתה ב, ובחינות

לימוד בסך הכל בכל -מקצועות 911-מקצועות לבגרות וכ 159 נגד מציאות הקיימת לפיה יש צא, רביעית   

יסודי נבחנים שלוש שנים רצופות -הילחם בעובדה כי התלמידים בחינוך העל. מערכת החינוך הישראלית

ך "בתנ, אל תבטל את בחינות הבגרות בהיסטוריה, אולם. בחינות 25-21-וכי כל תלמיד נבחן בממוצע בכ

אפשר להתיר בידי -לצערי עדיין אי! את שלושת המקצועות האחרונים עליך להרחיב. ובספרות עברית

, כדאי לך לדעת. אינם אמינים, אמנם חלקם הקטן, כיוון שחלקם, יסוד-המורים את הציונים במקצועות

ים חייבים אלו האחרונ)ולא רק במגזרים מסוימים , כי היו מאות מורים ומנהלים שרימו והונו אותנו

 !(. לשלם מחיר גבוה יותר

היסוד -ובעיקר לטיפוחם של מדעי ההשכלה המדעית בישראלהקדש מאמץ מיוחד לטיפוח , חמישית    

ולטיפוח "( רפואה"או " ביוטכנולוגיה"כגון ' פאסדה'ולאו דווקא מקצועות )פיסיקה וביולוגיה , כימיה

 (. שרים שבהםלכלל התלמידים ולא רק למוכ)הלימודים האמנותיים 

החינוך טכנולוגי לכלל המערכת ודאג להחזיר את היוקרה של -חבר את החינוך המדעי,  שישית    

פתור סוף סוף את המחלוקת רבת השנים עם משרדי הממשלה האחרים העוסקים . המקצועי בישראל

 .בחינוך

ואת לימודי ( פ"ובעבכתב )ובראש וראשונה את לימודי העברית  לימודי השפותטפח את , שביעית    

ללימודי , לאמנויות, כפי שהקימו בתי ספר לטבע, הקם בתי ספר לשפות!(. בעיקר המדוברת)הערבית 

 .'הסביבה וכו
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-את מספר המפקחים ואת הכמות העצומה של עובדי, צמצם את מספר המחוזות במשרד, שמינית    

נסבל של הדיווחים הנדרשים ממוסדות הקל על העומס הבלתי . החינוך שאינם קשורים ישירות בתלמידים

 ". צנרת"וכמה מתבזבזת ב" קצה הצינור"בדוק ביסודיות כמה מההשקעה בחינוך מגיעה ל. החינוך

של תעודה שציוניה נקבעים על : קרי ,"בגרות ערכית-תעודת"השלם את המהלך שהתחלנו של , תשיעית    

בשימור הסביבה ועוד , אש-במכבי, א"ידי התלמידים עצמם ששופטים את חבריהם המתנדבים במד

 (.ציונים מאוזן-יש לבדוק את ציוניהם ולחייבם לגרף, למרות מסירת הסמכות לתלמידים)

ותן לה לדון ולהחליט בנושאים , כפי שהחוק קובע ,דאג למינויה של מזכירות פדגוגית מורחבת, עשירית    

-אל תנהג כמו שנהגו כמה וכמה שרי חינוך לפניך שהיו בטוחים שהם יודעי. חינוכיים עקרוניים-לימודיים

 . כל  וקבעו בעצמם מה יילמד ומה לא יילמד

 , באיחולי הצלחה                       

 

 .ית בתקופת כהונתו של גדעון סערכירות הפדגוגר המז"יוהיה , צמרת ר צבי"ד
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 צריך שינוי; עזבו אותנו מרפורמות
 ניר אוריון' פרופ

 

ת החינוך אינה מהנחשקות ביותר על הפוליטיקאים בישראל וכנראה שאחת הסיבות לכך היא /משרת שר

 .לעשותכדאי ללמוד מכישלונות העבר מה לא , לכן. כישלונם המתמשך של שרי החינוך במילניום הנוכחי

רפורמות שהונחתו על מערכת בתי הספר מתחילת -כל הרפורמות והפסאודו  :"רפורמות"לא ל. 0

אך לכולן מקור כישלון , כושלת יש סיפור ייחודי" רפורמה"אמנם לכל . לא צלחו( ואף קודם לכן)המילניום 

ובישראל )מחזור חייו של שינוי משמעותי בחינוך ארוך כפליים . משותף והוא ההתעלמות ממימד הזמן

כל שר ושרה שינסו להאיץ תהליכים כדי לקבל דיבידנד פוליטי על , ןמהמחזור הפוליטי ולכ( כפליים-כפל

 .יידונו לכישלון –עוד בתקופת כהונתם " הרפורמה שלהם"

אי אפשר לקצר תהליכים באמצעות שטיפת מוח פרסומית של  :קמפיין יחסי ציבור יקר וחלוללא ל. 5

אך התקציב המוגבל מאד של , מקוםישראל לא עלתה לשום ". ישראל עולה כיתה"סיסמאות שדופות כגון 

עדיף להשקיע את התקציב המוגבל מאד של משרד החינוך בעשייה בשטח על פני יצירת . משרד החינוך ירד

 . מצג שווא

מסרים . כל איש חינוך יודע עד כמה הרסניים הם מסרים כפולים בתהליך החינוכי: מסרים כפוליםבלי . 2

וזה בדיוק מה שחוותה מערכת החינוך . חוסר אמון –וע מכל בלבול והגר, כפולים יוצרים אי הבנה

ובמקביל , יומם ולילה" למידה משמעותית"אי אפשר להגות את המילים , לדוגמה. בשנתיים האחרונות

אין דבר . בעינה(  פיזה, ס"טימ, מיצב)להשאיר את מדיניות מבחני הסטנדרטים האגרסיבית והחונקת 

הספר סביב הערכת יתר ממיינת ובמקביל לערוך שטיפת מוח תקשורתית  הרסני יותר ללמידה מארגון בתי

 ". למידה משמעותית"על 

הפכו את המבחנים הארציים ( מלימור לבנת ואילך)שרי החינוך : מדיניות מבחני הסטנדרטיםלא ל. 4

השקיע גדעון סער , לראיה. והבינלאומיים לעגל זהב סביבו מוקרבים עניין התלמידים ויצירתיות המורים

והתוצאות עליה חסרת משמעות . ...ה"ס והפיז"משאבים אדירים בהכנת תלמידי ישראל למבחני הטימ

את עיקר המחיר משלמים . וזה רק המחיר הקטן יותר של מצעד האיוולת. ...ה"ס וירידה בפיז"בטימ

 . שלהם נטחנת עד דק התלמידים והמורים שמוטיבציית הלמידה וחדוות ההוראה

מנהלי בתי הספר נאלצים להקדיש את מרבית זמנם ומרצם לעבודה : חינוכית(אנטי)קרטיה הרולא לבי. 2

התאמות , סטטוסים, טפסים, נהלים חדשים ומחודשים, מנהלי מחלקות, פקידים, פקידותית מול מפקחים

 ,ולבתי הספר תוענק אוטונומיה ניהולית ותכנית ברגע שתוסר כיפת הזכוכית הבירוקרטית החונקת. ועוד

. יוכלו מנהלי בתי הספר להתמסר ליזמות ויצירתיות חינוכית ובמקביל ייחסך למשרד החינוך תקציב עתק

עיקר פריצת הדרך התקציבית תתרחש כאשר במקום לתקצב את הבירוקרטיה יתוקצב הלומד , אולם

 . וגם להם תוענק האוטונומיה לבחור את בית הספר, באופן דיפרנציאלי על פי הכנסת הוריו

מחד . הם קורבנותיה, המורים אינם הבעיה של מערכת החינוך: המורים אין צורך להתכתש עם .6

אך מאידך שולחים אותם למשימה קשה זו ללא הכשרה , מבקשים מהם ובצדק לבצע את עבודתם כהלכה

שתצומצם הבירוקרטיה יתפנה תקציב לשיפור דרמטי של תנאי עבודת המורה , ברגע. ותנאי עבודה ראויים

יתרחש תהליך אבולוציוני מהיר , אם במקביל יוענקו לבתי הספר אוטונומיה ולהורים החופש לבחורו

 . ביותר של שיפור דרמטי באיכות ההוראה
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אין כל צורך להתכתש עם הלובי של מקצועות הלימוד השונים  :(יש לייתר אותן) תיוהבגרו לא לצמצום. 7

וא להפכן ללא רלוונטיות וזאת באמצעות שינוי שיטת כל שצריך ה. לגבי מספר בחינות החובה לבגרות

לעבור לשיטה שכושר הניבוי שלה גבוה לאין שעור משיטת הבגרויות והיא מידת . הקבלה לאוניברסיטאות

 .  ההצלחה בשלושה קורסי בסיס אוניברסיטאיים אותם תקבע כל פקולטה

לא היה שר בטחון . רץכאן המקום להזכיר שר לשעבר במשרד אחר והוא עמיר פ? אז מה כן

השר שלזכותו נזקפת כיפת : אך בדפי ההיסטוריה ייזכר רק דבר אחד, שהושמץ יותר ממנו במהלך כהונתו

לשר חינוך שרוצה להיכנס לדפי ההיסטוריה יש רשימה ארוכה של מהלכים ארוכי טווח שאם יבחר . הברזל

צמצום ;  לבית הספר פדגוגית וניהוליתאוטונומיה :  ולו רק אחד מהמהלכים הבאים מקומו מבוטח, לבצע

; הענקת מעמד שווה לכל זרמי החינוך; שינוי שיטת הקבלה לאוניברסיטאות; עמוק של הבירוקרטיה

הפרדת החינוך ; חופש בחירה של בית ספר ;(ולא תקצוב בית הספר)תקצוב דיפרנציאלי ללומד 

 .מהפוליטיקה

  

    

 .מכון וייצמן –אוריון ניר ' פרופ
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 5151חזון בית הספר של 
 יעלי ר יוסף"ד

 :  הציפיות שלהם הן. הם לקוחות ישירים של מערכת החינוך התלמידים והוריהם

 שהלימודים יעזרו לבוגרים הצעירים להצליח בחייהם כבוגרים. 1

 שתקופת הלימודים תהיה חוויה נעימה ומועילה. 2

 : הציפיות שלו הן. באמצעות הממשלה הוא לקוח עקיף הציבור הרחב

 שהבוגרים יהיו אזרחים טובים. א

 שהבוגרים יתרמו בעתיד לשגשוג כלכלי של החברה כולה. ב

 .הקצאת התקציב השנתי למערכת החינוך נעשית למען מימוש הציפיות שלעיל

 

ך הממלכתי קובע שעל חוק החינו. כבוגרהחינוך היא להכין את התלמיד לחיים העל של -מטרת

להקנות ללומדים את הידע והכישורים הנדרשים להם בחייהם כבוגרים בחברה " מערכת החינוך

 :החיים של אדם בוגר מתנהלים בארבע מסגרות(. ציטוט מהחוק) "חפשית

 תפקוד אישי כאדם . א

 תפקוד בתא המשפחתי . ב

 (ילה הבינלאומיתוכיום גם בקה)הלאום , השתלבות במסגרת הקהילה המקומית. ג

 השתלבות מוצלחת בשוק התעסוקה. ד

 

 :מערכת החינוך הנוכחית

בכיתה גדולה אין אפשרות לפתח )כמעט אינה מספקת שום כלי לתלמיד להתפתח כאדם חושב . 1

 ;ואשר יודע לשמור על בריאותו( כישורי חשיבה אינדיבידואלית

-יחסים בין הנפשות במשפחה הורים)איננה מספקת שום כלי לתפקוד במסגרת התא המשפחתי . 2

  ;(וגם לא ניהול כלכלת משק בית, בני זוג, ילדים

 ;(יחס לזולת ועוד, התנדבות)מספקת כלים מסוימים לתפקוד בקהילה . 3

מידע עיוני הוא לא בעל ערך רב )אינה מקנה כישורי חיים הנדרשים ממועסק בשוק התעסוקה . 4

כתוצאה מכך (. חשיבה וקבלת החלטות, ל יכולת תקשורתבשוק התעסוקה יחסית לכישורי חיים ש

על כישורי חיים נדרשים בשוק התעסוקה ראה . הבוגרים מתקשים למצוא תעסוקה

http://www.articles.co.il/article/168547 - אנליזה כלכלית של מערכת החינוך. 

 

 

http://www.articles.co.il/article/168547
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 : מסקנות

ללמידה )יש להוסיף לימודים שמטרתם הקניית כישורי חיים על חשבון שעות לימודים עיוניות . 1

 (.אפקטיבית עומס הלימודים הנוכחי על התלמיד הוא כבר גדול מדי

על המורה . הקניית כישורי חיים לאדם נעשית בדרך של התנסות ולא בדרך של שמיעת הרצאה. 2

חיל מידע וחומר הלימוד צריך להיות בעל מאפיינים המותאמים ולא מנ( מנטור) חונך-מנחהלהיות 

 . ולכן לא יכול להיות חומר לימודים מרכזי, אישית לתלמידים

בדומה למערכת )כדי להקנות לתלמידים כישורי חיים צריך לתת אוטונומיה נרחבת לבתי הספר . 3

 . יה מרכזית על ידי משרד החינוךולא לשאוף להנח (החינוך בפינלנד

כיוון שתעודת הבגרות אינה מעידה כיום על בגרות של התלמיד ומוכנותו לחיים חשוב להצהיר . 4

שמטרת החינוך אינה להגדיל את מספר הזכאים לתעודה הזאת או את ציוניהם אלא  ,בפומבי על כך

 .לענות למטרות החינוך המופיעות בחוק החינוך הממלכתי

רי אין טעם להמשיך בתכניות אונגיש מידית באופן סלולכיוון שהמידע האנושי זמין באינטרנט . 5

לחזק : "לימוד של הטמעת מידע וצריך להתמקד בנושא פיתוח החשיבה או כפי שנאמר בחוק החינוך

ולפתח מודעות , מחשבה עצמאית ויוזמה, לטפח סקרנות אינטלקטואלית, ורתאת כוח השיפוט והביק

 ".וערנות לתמורות ולחידושים

 

 :הוא כדלקמן 5151לי לבית הספר של לכן החזון ש

 ;של הקניית כישורי חיים" מעשיים"מקצועות  יכללותכניות הלימודים . 1

 ;תכנים שאינם תורמים ישירות ליישום מטרות החינוך ייגרעומתכני הלימוד . 2

 ;בהיקף משמעותי( ניהולית וחינוכית, תקציבית)אוטונומיה  יקבלבית הספר . 3

ל גם בפקוח וסיוע של אב( מועצת מנהלים קהילתית)בעיקר קהילתי  יהיהפר הפקוח על בית הס. 4

 ;משרד החינוך

בפקוח משרד  -כל בית ספר על פי החלטתו )ציונים ברכישת כישורי חיים  תכלולתעודת הבגרות . 5

 .(החינוך

 

חינוך עד היום שרי ה. אני מקווה ששר החינוך יעודד הקמת בתי ספר בעלי אוטונומיה כמתואר לעיל

ובכך מנעו אפשרות לשינוי יסודי במערכת החינוך כפי שמתחייב " בתלם"התנגדו לבתי ספר שאינם 

 . 21-מהמציאות של המאה ה

 

 מנתח מערכות ארגוניות ציבוריות –ר יוסף יעלי "ד
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 חמש עצות לשר החינוך הבא
 ר אריאל היימן"ד

 האחרונות השנים 25-ב .הקלפים את טרפו שוב ,עתה זה שהסתיימו ,ישראל לכנסת האחרונות הבחירות

 טובה הזדמנות זו .חדש חינוך שר לראות ,הנראה ככל ,נזכה הפעם וגם החינוך במשרד שרים 12 כיהנו

 הלאומי בחוסן משמעותי מרכיב המהווה ,המדעי החינוך על ובייחוד עתידנו על להשפיע הנכנס השר עבור

 .ישראל מדינת של

 וכשאנו חדשים צעירים למדענים זקוקה היא "אפ-סטארט אומת" להיות תמשיך ישראל שמדינת בכדי

 בתעשייה שעובדים למדענים גם אלא ,באוניברסיטאות לחוקרים רק מתכוונים איננו "מדענים" אומרים

 .ועוד ,ותוכנה המחשב מדעי אנשי ,מהנדסים ,פיסיקאים ,ביולוגים ,ככימאים אפים-ובסטארט

 ישראל מדינת של עתידה את להבטיח כדי ולפעול האלה העובדות את לזכור החינוך מערכת של חובתה

 המדעי החינוך קידום את להציב צריך החינוך שר .כך נראה שזה למרות פשוט לא זה .הבאים לדורות

 .ועוד דת ,שפות ,טובה לאזרחות ,לערכים הצעיר הדור בחינוך לעיסוקו במקביל ,חשובה כמטרה

 :הבא החינוך שר ,לך לתת בידי שיש ביותר החשובות ההמלצות חמש הן ואל ,בחינוך כיום שעוסק כמדען

 המצב .מהדרוש קטן ,ולכימיה לפיזיקה ובמיוחד ,למדעים המורים מספר :למדעים המורים את טפח .0

 תארים בעלי ,בעת בה .הפרישה לגיל המתקרבים רבים מורים של המתקדם גילם בשל להחמיר רק עומד

 משבר בפני ניצבת החינוך מערכת .בהוראה לעסוק כלל בדרך מעוניינים אינם ובפיזיקה בכימיה אקדמיים

 .הזה בתחום חמור

 בתחום השכלה רכשו למדעים המורים רוב .הביניים בחטיבות למדעים למורים נוגעת נוספת חמורה בעיה

 השכלתם םשבה תחומים ,וכימיה פיזיקה גם ללמד אותם מחייבת הלימודים תוכנית אך ,הביולוגיה

 את לקדם להם ולסייע המורים מצבת את להגדיל אמיתי צורך שיש ברור זאת לאור .מוגבלת המקצועית

 .בכלל המורה במעמד ובסיסי יסודי שיפור בצד ,שלהם המקצועי הידע

 עידוד ,ראשית .כפולה חשיבות יש המצטיינים התלמידים לטיפוח :מצטיינים תלמידים עודד .5

 את לעודד עלינו חובה .במערכת התלמידים לכל לחיקוי מודל היותם ,ושנית ,מדעיםה ללימוד המצטיינים

 הנוער של היצירתית והחשיבה החקר יכולות את ולפתח האלה התלמידים של והיזמות הסקרנות

 .המצטיין

 בלי ,בתיכון שלהם הלימודים תוכן העמקת ידי-על שלהם והמיומנויות הידע בסיס את שנרחיב חשוב

 לעידוד העיקרית שהסיבה נדמה .באוניברסיטה ללמוד מדי מוקדם אותם ולשלוח לימודיהם את להאיץ

 האמיתי הצורך דווקא ולאו ,הוריהם של השאיפה רבים במקרים היא גבוהים לימודים להתחיל הצעירים

 מאשר מחוננים לילדים ואבות אמהות יותר הרבה אצלנו יש" :לעת מעת לומר נוהג שאני כפי או) שלהם

 (.מחוננים לדיםי

 מכן ולאחר בתיכון מדעים הלומדות הבנות מספר ,הרב לצערנו :מדעים ללמוד בנות המרץ .2

 .גבוהה ברמה ומתמטיקה הנדסה ,פיזיקה בלימודי במיוחד ,מאוד נמוך ,ובמכללות באוניברסיטאות

 של מאלו פלותנו שאינן ,הבנות של הלימודיות מהיכולות נובעות ולא חברתיות בעיקר הן לכך הסיבות

 .מהיסוד הזה המצב את לשנות אפשר מתאימים והכוונה עידוד ,חינוך בעזרת .הבנים
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 בהיקף מתמטיקה שלומדים התלמידים מספר :ומדעים מתמטיקה ללימודי (אקרדיטציה) העדפה תן .4

 הכימיה תלמידי אצל רואים דומה תמונה .בכשליש האחרונות השנים בחמש ירד לימוד יחידות 5 של

 ,זמן מהתלמידים דורשים ומתמטיקה מדעים לימודי .גדלים לא המספרים בפיזיקה וגם ,היהודי מגזרב

 שאת פעילויות של רחב מכלול בתוך) צריך מדעים ילמדו תלמידים שיותר מנת על .רבה והשקעה נחישות

 אלה בלימודים ולהכיר הבגרות בתעודת (בונוס) מיוחד ניקוד להם להעניק (החינוך משרד כיום עושה חלקן

 המקצועות לימוד של החשיבות את לתלמידים יסמן כזה תגמול .לאוניברסיטאות הכניסה ציון בחישוב

 .נוספת יוקרה להם ויעניק האלה

 ובפרט ,בפריפריה לחיות שקשה בכך חדש אין :אקונומית-והסוציו הגיאוגרפית בפריפריה השקע .2

 הארץ במרכז תלמידים בין (פיזה כגון) אובייקטיביים במבחנים התוצאות בין הפערים .תלמיד בה להיות

 לגלות עלול מורחב מדעי מקצוע ללמוד שמבקש מהפריפריה תלמיד .מאוד גדולים הפריפריה ילדי לעומת

 לבית כי ראויה מעבדה שאין או ,מתאים מורה נמצא שלא משום ספרו בבית מתאימה מדעים מגמת שאין

 .לתחזוקה או לבינוי ,ללבורנטים ,ראהבהו עזר לכוח ,משאבים חסרים הספר

 לנוער מדעיות בתוכניות להשתתף ,למדע במוזיאונים לבקר הזדמנויות פחות גם יש בפריפריה לתלמידים

 מדינת .ואחרים מדעי לחינוך דוידסון מכון דוגמת ,בכך שמתמחים וארגונים האוניברסיטאות שמציעים

 אמצעי ולקדם לפתח גם אפשר כך ולצורך בפריפריה יםמדע בלימודי משאבים יותר להשקיע חייבת ישראל

 .אחרים באמצעים או האינטרנט באמצעות המרחק על שיגשרו לימוד

 לטווח תכנן ,הקרובות שניםה בעשר החינוך שר תהיה כאילו פעל אנא :קטנה בקשה עוד לי יש ולבסוף

 !בהצלחה - בפניך עומד גדול אתגר .ברפורמות המערכת את "תטריף" אל ובבקשה ,רחוק

 (51.2.5102-ב Ynet-ב לראשונה פורסם) 

 

  ויצמן מכון ,מדעי לחינוך דוידסון מכון ל"מנכ ,היימן אריאל ר"ד
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 : נשיאה באחריות בקרב אנשי חינוך
 מורים ומנהלים

 

 פרופסור זהבה רוזנבלט
 

 מטרת המסמך

 לקדם את הערך של נשיאה באחריות בעבודתם של מורים ומנהלים 

 

 מהי נשיאה באחריות 

אך בעוד אחריות , (responsibility)היא מושג הדומה לאחריות  (accountability) באחריות נשיאה

היא מתן דין  נשיאה באחריות, בהוראה היא תחושה פנימית של איש חינו באשר לבצוע משימותיו בהצלחה

המורה או המנהל  –האדם : בנשיאה באחריות שותפים שני צדדים. וחשבון על תהליך ותוצאות של עבודה

 .והאחרים שמקבלים דין וחשבון זה ומחזירים משוב, המוסר דין וחשבון-

 :לנשיאה באחריות שני היבטים

ים יהרלבנט בעלי הזכות את וכולל, חיצוני לאיש החינוך העובד כאן הצד השני הוא: היבט ביורוקרטי

מקצועי כמו מנהל ומפקח , בדרך כלל הממונים –על תוצאות עבודה  וחשבון דין לקבל יםיוהלגיטימ

, אך גם אחרים, לית במקרה של מנהלאזורי וראש מחלקת חינוך מוניציפאו מפקח א, במקרה של מורה

 .תהליך ותוצאות העבודהלית של אהיבט זה מחייב מדידה והערכה פורמ. כמו הורים ותלמידים

וכולל מחוייבות מקצועית כמו , של איש החינוך כלפי עצמו, כאן הצד השני הוא פנימי: היבט מקצועי

הדרישה הפנימית להתנהג בעבודה באופן מוסרי  –וכן מחוייבות אתית , הצורך ללמוד ולהתפתח  מקצועית

דין וחשבון הוא כלפי הערכים המקצועיים וה, ליותאכאן המדידה וההערכה הן פנימיות ולא פורמ. וצודק

 .והקוד האתי

 

 אוטונומיה בעבודה ונשיאה באחריות

הן , כך ניתן יותר לצפות מהם לנשיאה באחריות, ככל שאנשי חינוך נהנים מאוטונומיה רבה יותר בעבודתם

העובד והן על  של האוטונומיה מידת ידי על הן בעבודה נמדדת ליותאפרופסיונ .ביורוקרטית והן מקצועית

נהנה מחופש , כלומר, איש חינוך החש כי הוא אוטונומי. ידי המידה בה הוא נושא באחריות לעבודתו

 .שלונותיתן ברצון דין וחשבון הן על הצלחות והן על כיי, פעולה ועושה בעצמו החלטות מקצועיות בעבודה
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 ?מדוע חשובה נשיאה באחריות בתפקיד המורה והמנהל

מורה הנכון . עית מראה באופן עקבי כי נשיאה באחריות מובילה להישגים טובים בעבודההספרות המקצו

ישתדל יותר לעשות למען , ויודע כי קיימת ציפייה ממנו להיות נושא באחריות, לתת דין וחשבון על עבודתו

יעשה , מנהל הנושא באחריות כלפי גורמים בסביבתו. תלמידיו ולמען הישגיהם הלימודיים והחינוכיים

מערכות חינוך בעולם מדגישות את הנשיאה באחריות .  מאמץ גדול לקדם את בית הספר עליו הוא מופקד

אך במקביל התעוררה ביקורת קשה על , (ב"בארה' אף  ילד לא יישאר מאחור'מדיניות , לדוגמא)בבתי ספר 

, לעומת זאת. מדידהנושאים קשים ל –בשל ההתמקדות במדידה והערכה של למידה וחינוך , מדיניות זו

נשיאה באחריות תקדם את עבודת ההוראה , כאשר המדידה וההערכה מלוות בדגש על ערכים מקצועיים

 .והחינוך

 

 כיצד ניתן לקדם נשיאה באחריות מקצועית של אנשי חינוך

אין לבטל הערכה . יש להדריך אנשי חינוך להיות מוכנים לשקיפות בעבודתם ,בט הביורוקרטיילהבאשר 

וכמובן גם , הערכה עצמית היא כלי רב עצמה. ומדידה אך יש לעשות זאת בשיתוף מלא עם המוערכים

. ולהעביר פונקציות הערכה לידי אנשי החינוך עצמם, יש לצמצם היררכיות פיקוחיות. הערכה שיתופית

איש חינוך אוטונומי לא יחשוש ממתן דין . א הענקת אוטונומיה רבה ככל האפשר בעבודהתנאי לכל זה הו

 .וחשבון ומחשיפה

: יש לעודד אנשי חינוך לאמץ אורח חיים של למידה מתמדת מכיוונים שונים, בט המקצועיילהבאשר 

. ת מקצועיתלמידה זו תקדם התפתחו. ל"ולמידה מעמיתים בארץ ובחו, הדרכת מומחים, ספרות מקצועית

לפעול על פי אמות מידה מוסריות ואתיות , כלומר, יש לעודד  מורים ומנהלים להקשיב לקולם הפנימי

גישה כזו של המורים תושג בעזרת אמון וחופש פעולה רב ככל האפשר . לא רק נורמות חברתיות, אישיות

 .בעבודתם המקצועית

 

 אוניברסיטת חיפה –זהבה רוזנבלט ' פרופ
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 למדנו ומה עוד נותר ללמודמה 
 ר גילה אמיתי"ד

, כשנדמו התותחים ומטוסי הקרב מעל אירופה המסוכסכת והעקובה מדם, לפני שבעים שנה בדיוק

הובן , כשחיילי צבאות בעלות הברית נחשפו למראות הזוועה באושוויץ וביתר מחנות הדיכוי וההשמדה

בישרה המהפכה המדעית לא מבטיחה לנו קידמה  הִקדמה הטכנולוגית אותה –המסר באופן ברור וגלוי 

ויש , וייטנאם, קניה, עיראק, רואנדה. מאז נדמה כי המסר הובן אך לא הופנם. מוסרית ונאורות ערכית

 .המזרח התיכון –האומרים 

אך יכולת זו תהא . היכולת לייצר ולהמציא מושרשת בארצנו ומוכחת במועמדויות הרבות לפרסי נובל

כאשר בליבת החינוך ליצירתיות והמצאתיות עוברת כחוט השני המוסריות והאחריות  חוסננו האנושי

 .הא בהא תליא. המוסרית הנלווית ליצירתיות הטכנולוגית והמדעית

 

 ?מה נגזר מכך לגבי מטרות החינוך, ובכן

 

 פיתוח תשוקה לידע ומיומנויות חקר. 0

תח בתלמידים לא רק ידע טכנולוגי עכשווי אלא על מנת להמשיך ולהוביל את היצירתיות המדעית עלינו לפ

לפני לימוד , במגמת מדעי המחשב לומדים. בעיקר תשוקה לידע ומיומנות גבוהה של חקר תהליכים

ללא  81 -חוקרים רבים שסיימו בגרות בשנות ה. לנסח מטרה מוגדרת ודרכי הגעה למטרה זו, מחשבים

. חקר וסקרנות שניצתו בהם, ל יכולות לימודהכרת המחשב שולטים כיום ברזיו שליטה גבוהה בש

, ולכן. גלילאו ואחרים פיתחו את פיתוחיהם מתוך הכרות רחבה עם תחומי תוכן רבים, איינשטיין, לאונרדו

היכולת להבין ולתכנן תהליכים , לימוד ושימור הסקרנות –לא לימוד הטכנולוגיה והמדע הוא העיקר אלא 

העבודה , המלאכות, ת מתוך התנסות בעשייה מגוונת בתחומי המדעיםופיתוח מיומנויות שונות ומגוונו

בשיפורו , גם על המורה להיות בהתפתחות מתמדת ולהוות סמל ומופת לתלמידיו. הפיסית והאמנויות

 .המתמיד כאדם וכאיש מקצוע

 

 פיתוח תשוקה ליופי . 5

, אהבה, ע לנו לאתר סבלחוש האסתטיקה הוא הוא המסיי, היופי הוא המסמל את הצד האנושי שבחקר

לא רק דקלום קינת . לא רק ידיעת מורשת התרבות נחוצה אלא גם אהבת המורשת הזו. חירות ומוסריות

 .דויד אלא גם הבנה עמוקה של אהבת האדם המבוטאת בה היא הנחוצה

 

 שתנות מתמדת בתחום הטכנולוגי עם שמירה על קו ערכי ברוריכולת ה  . 2

תשוקה לידע וליופי ישמרו על התלמיד הגדל שיפתח את יכולותיו השכליות , פיתוח מיומנויות חקר

 .והרגשיות תוך שמירה על ערכיות ואמפתיה לאדם באשר הוא
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 :אופן יישום המטרות הללו מחייב כמה תנאים

  

 המורה כמקצוע חופשי. 0

, יש לאפשר למורה להשקיע חלק משמעותי מזמן העבודה לחקור וללמוד בעצמו, על מנת להיות חוקר ערכי

לדעת להעלות , לקיים איתם שיח, ללמוד איך ללמד ולהיות רלוונטי לתלמידים, את חידושי תחום הידע

להבין , מידיוגם אצל תל –כך -לדעת איך לפעור סדקים בעולם המונוליטי של עצמו ואחר, בעצמו שאלות

 .הוא איננו המציאות עצמה –שידע משתנה ללא הרף ולכן הוא מהווה רק מקרה בוחן למציאות 

 

תלמיד סקרן שילמד חלקיות הידע ירצה להמשיך וללמוד את חלקיותו  – מתן הזדמנות  לגילוי וחקר. 5

 .הנוספת גם אחרי שהמורה יצא מהכיתה ושנת הלימודים תסתיים

 

. בוגר יצירתי הוא זה אשר אינו מפחד מהתנסויות ומכישלונות – חידוש ולחוויות קצהמתן הזדמנות ל. 2

האומץ להתנסות חייב להירכש . כל מדען יספר איך ביצע עשרות ניסויים עד שהגיע לפיתוח המיוחל

 .לתלמיד ולמורה –במערכת החינוך שתהא סובלנית לכישלון ותעודד צמיחה מתוכו 

 

המציאות הטכנולוגית הנוכחית משתנה  – רים ולא למידת המציאות הנוכחיתגיון של הדביהבנת הה. 4

רתימה של לימודי הטכנולוגיה לטובת הבנת ההיגיון שבתהליכים תהיה רלוונטית גם . ללא הרף לנגד עינינו

 .להבנת ופיתוח חידושים עתידיים

 

עמדה עצמאית נבנית לא מתוך סימני קריאה אלא מתוך  - לימוד חשיבה עצמאיתהנחלה ערכית דרך . 2

. עלינו לחסן את ילדינו מפני עמדות ודעות של אחרים. על העולם ובעיקר על עצמי –הרבה סימני שאלה 

בהתאם לחוק החינוך , שלא יהיו משוכנעים או ברי שכנוע אלא בעלי חשיבה עצמאית וביקורתית

 .הממלכתי

גם דעה צריכה להשתנות . כך נוכל לחנך לעיצוב דעה –יב סימני שאלה לתהות ולהצ, ככל שנחנך לשאול

אולי הפסקנו לשאול ולתהות ונעצרנו באיזה סימן קריאה מיותר ושוב הפרדנו בין  –אחרת . מדי פעם

 .הטכנולוגיה למוסר

 

 

 ירושלים, האוניברסיטה העברית, יזרעאל-המכללה האקדמית עמק –ר גילה אמיתי "ד
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 וחשוב גם עלינ
 עלי זחלקה

 :רווח כפול טומנים בחובם, במסגרת הטיפול במגזר הערבי, שהשר צריך לתת עליהם את דעתו הנושאים

 :המחייבות שינוי  להלן מספר נקודות .מול בעיות התעסוקהההתמודדות  שיפורו ,החינוך טיוב מערכת

 

 תשובה אפשרית הבעיה

גזענות ושנאת האחר כלפי 

 הערבים בישראל

שהתלמידים היהודיים , קובע 11סעיף ( 2111)ממלכתי  חוק חינוך

המורשת , ההיסטוריה, התרבות, להכיר את השפה"צריכים 

והמסורת הייחודית של האוכלוסייה הערבית ושל קבוצות 

ולהכיר בזכויות השוות של כל , אוכלוסייה אחרות במדינת ישראל

 . הסעיף הזה בחוק אינו עובד". אזרחי ישראל

שיש לשנות את לימודי השפה ללימודי , ית היאהתשובה האפשר

', להתחיל אותם בכיתה ג, (הכוללת גם מרכיב של שפה)תרבות 

זה יהיה משמעותי עבור . ולקיים מפגשים רבים בין שתי האוכלוסיות

ייצור פחות קושי מלימוד השפה וייתן מענה נכון לגזענות , התלמידים

 .הקיימת היום כשרואים זה את זה ממרחק רב

, עודף מורות במגזר הערבי

שנובע מהיות ההוראה 

 35%)תחום עיסוק מרכזי 

מן העובדות במגזר הערבי 

, עוסקות בהוראה

בהשוואה למגזר היהודי 

מן הנשים  21%שבו רק 

 (עוסקות במקצוע זה

: ישנן סיבות שונות –שבה הרוב הגדול הן נשים  –לעיסוק בהוראה 

, הכוונה משפחתית, (של נשים)מעמד השכלתי , מוטיבציה אישית

, כל אלה יוצרים עודף מורות. חסימה של תחומים אחרים ועוד

 .שמחייב טכניקה מיוחדת של שיבוצן לעבודה

לקלוט נשים ערביות בבתי ספר , אבל לא קודמה היא, הצעה שעלתה

ת ערביות יכול לשפר את רמת ההיצע הרב יחסית של מורו. יהודיים

הצבה של מורות ערביות בבתי ספר . ההוראה גם במגזר היהודי

יהודיים תהיה בעלת השפעה גם על נושא הגזענות ושנאת האחר 

 . יש לקדם את הנושא. שהזכרתי

הישגים נמוכים במגזר 

הערבי מול עודף המורות 

 בו

כרוך  הקטנת הפער בהישגים בין התלמידים הערביים ליהודיים

 זאת ניתן להשיג. צמצום מספר התלמידים בכיתות במגזר הערביב

דבר  .בחלק גדול מן הכיתותהצבת שתי מורות ו תוספת מורות על ידי

יפחית את מספר ולצמצום הפערים בין המגזרים  זה יביא כאמור

 .המורות הלא מועסקות במגזר הערבי

פיגור והזנחה בתחום 

 מקצועי-הטכנולוגי

מקצועי במגזר הערבי הוא רב חשיבות לגבי -ולוגיהתחום הטכנ

ולמרות זאת הוא מוזנח , אפשרויות התעסוקה של צעירים ערביים

, מרבית הגברים המועסקים במגזר הערבי עובדים במסחר. עד מאד

לכן קריטי הוא להגדיל את אפשרויות . ותעשיה( הכי הרבה)בינוי 

 .יסודי-העלהתעסוקה באמצעות הכשרה מתאימה במהלך החינוך 
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כבלים מיוחדים על ידיהם 

 של המנהלים הערביים

טיפול , אוטונומיה למנהלי בתי הספריש חשיבות רבה למתן יתר 

בנושא הפוליטיזציה של מערכת החינוך במגזר הערבי והפחתת 

 .והפיקוח של משרד החינוך ועדת המעקב ,התלות בראשי הרשויות

מספר התלמידים 

ן הערביים הנושרים מ

שהוא כמעט )המערכת 

מגזר כפול בהשוואה ל

 (היהודי

 מעונות יום ופנימיות רביםלהקים יש  ,החמור הנשירה לנוכח מצב

עד קיים ש מה ,ולתמוך בהם, נוער בסיכון במגזר הערביילדים ול

על הצרכים  לחלוטין שאינה עונה, במידה מצומצמת מאד היום

 .הרבים

חסרים  מתקני ספורט

באופן אקוטי במרבית 

 בתי הספר

, חשיבות עבור ילדים ובני נוער-החינוך הגופני הוא תחום רב

אולם במגזר הערבי . מטעמים המפורטים לרוב במסמכים הרשמיים

 .אין כמעט אפשרות לממש כל זאת בשל חוסר מתקנים מתאימים

קשיים בתחום השירות 

קהילתי של בוגרי -הלאומי

 ב"י

. במגזר הערבי קהילתי-שירות הלאומישישנה התנגדות ל ,אין זה סוד

שמרתיעים צעירות וצעירים , הדבר בא לביטוי באופנים שונים

אף ששירות זה מחזק את , (לא מדובר בשירות צבאי)מלהתנדב 

משרד החינוך צריך לקדם את הנושא גם  .שילובם בחברה הישראלית

ארצי ורפרנטים ממונה  וגם במינוי במתן עידוד לעוסקים במלאכה

 .להרחבת הנושא – מחוזיים

 

שהוא רב , ת שלא יפקיר תחום זה/ת החינוך הנכנס/צריך לאחל לשר. עינינו הרואות שיש הרבה מה לעשות

 .אלא למצבה הכלכלי הכללי של המדינה בשנים הבאות, חשיבות לא רק לאוכלוסיית המגזר הערבי

 

 

 כפר קרע –מר עלי זחלקה הוא מנהל בית ספר יסודי 
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 נייר עמדה לשר החינוך
 בשאר סעד' פרופ

 

כיצד  :נחקרה השאלה, כולל ישראל -י מדינות רבות בעולם"שאומץ ע, 2117י מספטמבר 'בדוח מקנז

תוצאות המחקר הובילו לתובנה מרכזית . מערכות החינוך במדינות המובילות בעולם מגיעות לפסגה

תובנה זו מדגישה את חשיבותו ומיקומו . על איכות מוריההגורסת שאיכות מערכת החינוך אינה עולה 

, בנוסף .ובלי איכות טובה של מורים לא ניתן להגיע למערכת איכותית, של המורה בתוך מערכת החינוך

כאשר איכות המורים , הגדיר מספר מאפיינים של מדינות מצליחות בתחום החינוך OECD-הארגון 

 . הינו מאפיין בולט במאפיינים אלה

ברור שנושא ההכשרה והפיתוח המקצועי של עובדי , ל"כפועל יוצא מנתוני שני הגופים החשובים הנ

במכללת אלקאסמי , כן-על. הוראה איכותיים הינו נושא בעל חשיבות עליונה בטיוב מערכת החינוך

 ה משמעותית זו מתבטאת הכשרכאשר , נים בחשיבות הכשרה משמעותית של עובדי הוראהימאמ

שמטרתו לחזק בקרב  ,21-מותאם למיומנויות המאהידע דיסציפלינארי עם ידע פדגוגי  שילובב

ולהבעיר את התשוקה להמשיך ללמוד  ,הבניית ידע חדשו את תאוות רכישת הידעלהוראה הסטודנטים 

 יבעל ויהיש ,היא הצפייה שלנו מהבוגרים של המוסדות להכשרת מורים .ולהתפתח מקצועית בעתיד

לבין צורכי התלמידים וצפיות  ,םבין האני המקצועי המנחה אותהנכון את החיבור יכולת ליצור 

 . החברה
 

מערכת החינוך הערבית הינה חלק מרכזי ממערכת החינוך הכללית : מערכת החינוך בחברה הערבית

מאפייניה הייחודיים מחייבים להעניק לה תשומת לב מיוחדת ופתרונות , יחד עם זאת. בישראל

רמת הישגי התלמידים דוברי הערבית נמוכים בהשוואה לדוברי העברית  .במגוון תחומיםמתאימים 

ב "מבחני המיצ, הפערים באים לידי ביטוי בתוצאות המבחנים הבינלאומיים. במרבית התחומים

דוברי עברית ל בהשוואהוהפערים , ההישגים הנמוכים בקרב דוברי הערבית .ומבחני הבגרות

מחייב שמערכת החינוך הערבית תשנה את פניה תוך שימת דגש  ,מדינות אחרותתלמידים בני גילם בול

, חדשנות, לצד השקעה בהישגיות, הקניית חינוך וידע, תלמידה משמעותי, על קיום הוראה איכותית

 . יצירתיות וטיפוח אקלים תומך ומיטבי בבתי הספר

הפערים בין . ולשיפור מנוף לשינוי יותר מאשר ,מהווה לרוב מנגנון של שימור מערכת החינוך הערבית

לחנך את ניתן יהיה יש להפעיל תכניות ופרויקטים חינוכיים שבאמצעותם  ,כן-על .התרבויות עמוקים

לקדמה היות וערכים אלו הן מעין מנוף  ,השוויון וזכויות הפרט, ערכי החופשלהצעירים הערבים 

 . ולפיתוח ההון האנושי

אך , ורים דוברי הערבית חלו בשנים האחרונות שינויים משמעותייםיש לציין שבמערך ההכשרה של המ

 :מבין התחומים הטעונים שיפור נציין. עדיין נותרו תחומים הטעונים שיפור, לדעתנו

י קליטת מועמדים בעלי "חיזוק מעמד השפה הערבית כשפת ההוראה במכללה ובבתי הספר ע -

שפה הערבית לכלל בללימודי אוריינות תן תוספת שעות בקיאות ברמה טובה בשפה הערבית ומ

כדי להבטיח , ללוהתכנים של שעות לימודי היסוד הלעבות את , הכוונה. להוראה הסטודנטים

 . שימוש בשפה הערבית התקנית במסגרת ההוראה
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ונוצר מחסור במורים , ההתמחות בהוראת השפה הערבית אינה אטרקטיבית בעיני הסטודנטים -

דד התמחות בהוראת הערבית מומלץ להציע תמריצים לסטודנטים כדי לעו. איכותיים בתחום

 (. מענקי מחקר וכדומה, מלגות)מצטיינים שיבחרו להתמחות בתחום זה 

י מכללות במטרה לחזק את הקשר של האקדמיה עם "משיגים ע-חניכה וליווי של בתי ספר תת -

 .יזכו בליוויר אשהלמידה והניהול בבתי הספר , וראההנעשה בשדה ולשפר את תהליכי הה

במזכירות הפדגוגית לבין המכללות ( רים"המפמ)לקיים דיאלוג שוטף בין מנהלי תחומי הדעת  -

במטרה לשמור על הלימה בין הכשרת המורים לבין תכניות הלימודים   ,(ראשי חוגים ותכניות)

 .המוטמעות בבתי הספר

י מתן אישור למכללות העונות על הדרישות לפתיחת "ע   .Medעידוד  לימודים לקראת תואר שני  -

 .התמחויות חדשות\תכניות

 

 שכלה גבוהה בקרב האוכלוסייה הערביתהה

חברה הערבית אודות חשיבות סת ההורים בבשנים האחרונות אנו עדים לעליה משמעותית בתפי

 מודרניזציההלמרות מגמות  ו ,יחד עם זאת. בלימודים האקדמיים, כולל בנות, השתלבות ילדיהם

על  עדייןשומר ( הכפרית בעיקר) זו אוכלוסייהב לא מבוטל מרו, בקרב חלק מהאוכלוסייה הערבית

מערכת ל ,בעיקר הנשים, סטודנטיםם של מקשה על הסתגלותדבר ה, מאפיינים מסורתיים רבים

-פי-עלסטודנט המתחיל את לימודיו האקדמיים באוניברסיטאות חש . ההשכלה הגבוהה הישראלית

 ,עצמאיוזאת בעיקר בשל קשיי שפה ובשל המעבר לסגנון חיים  ,עם הסובבים אותו פער תרבותירוב 

בה חייה מרבית  בהנגשת ההשכלה הגבוהה לפריפריהמכאן עולה הצורך  .שלא התרגל אליו

 .מדינת ישראלשל  האוכלוסייה הערבית

דבר , ישראלישוב לציין שאין די הכוונה לתלמידים הערבים אודות מקצועות נדרשים למשק הח

משפטים ופחות , הוראה, גדול וחריג של בוגרי אקדמיה במקצועות כמו רוקחות המתבטא  במספר

 . במקצועות נדרשים כמו הנדסה ובריאות

 תלמידיםשל פנייה של , דתמתמ עליהשממדיה במגמת , בשנים האחרונות נצפית תופעהש ,לצייןחשוב 

וזאת בשל תנאי הקבלה רשות הפלסטינית הירדן וכולל , ל"בחו אקדמייםערבים מישראל ללימודים 

, חשוב שהמשרד ייתן את הדעת אודות תופעה זו. הגבוהים הנהוגים בישראל לחלק מהמקצועות

  .בריחת מוחות מישראל –שמשמעה 

 

 

 רבייה'באקה אלג, מכללה לחינוך -אקדמיית אלקאסמי נשיא –בשאר סעד ' פרופ
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 ת החינוך/כבוד שר
 ר עמיקם מרבך"ד

ל לידך את הדבר היקר ביותר אתה מקב ,בהיכנסך בשעה טובה לתפקידך הרם והנשגב ביותר מכל שרי הממשלה

ת היכולת היה ראוי שתכיר באחריות האדירה הזאת ותציב לנגד עיניך כערך עליון א. את התלמיד :בעולם

אותם בזמן אמת וגם "( ללמוד)"להעריך , את צרכיו בזמן אמת"( לשמוע)"כלומר לזהות , "להגיע לכל תלמיד"

וזה גם , זהו התנאי הבסיסי לכל תהליך למידה משמעותי ולסגירת הפערים. בזמן אמת"( וללמד)" הםלהיענות ל

 !המבחן העיקרי שלך כשר חינוך

 

 : אמיצים לושה מהלכיםהרשה לי להציע לך לכוון לש" תלמידלכל ההגעה "לממש את כדי 

 

 הגבלת מספר התלמידים בכיתה לעשרה עד שנים עשר בלבד. 0

כל תלמיד " עם"תלמידיו ככיתה למי שמדבר " אל"על המורה לעבור ממי שמדבר , "להגיע לכל תלמיד"כדי 

כדי לממש את השילוב בין . תלמידים 21מול וגם לא  31לא מול  ,41זה לא ניתן לביצוע מול . כיישות ייחודית

חובה לצמצם  ,עם עמיתיושלו ההתייחסות אל התלמיד כיישות ייחודית לצד הבטחת ההשתלבות החברתית 

מספר זה יש לו תימוכין רבים גם . לעשרה עד שנים עשר תלמידים באופן דרסטי את מספר התלמידים בכיתה

 .לית אחת מהשנייההשונות במקרים רבים בתכ ,במסגרות אחרות

 

 השעות וימי הלימוד הפורמליים, צמצום מספר המקצועות. 5

מספר שעות , חייב להיות מלווה בצמצום מספר המקצועותמספר התלמידים בכיתה צמצום . אך בכך לא די

ומספר ימי !( כולל השעות הפרטניות שמתייתרות במסגרת הגעה לתלמיד בכל שיעור ושיעור)הלימוד הפורמלי 

אלא , לא רק שאינו נמצא חסרימי הלימוד הפורמליים השעות ו, המקצועותמספר צמצום . מוד הפורמלייםהלי

 . פדגוגי וכלכלי: אף מועיל עוד יותר משני היבטים

ריבוי "לשחרר את התלמיד מ. 1שעות הלימוד וימי הלימוד מטרתו , צמצום מקצועות הלימוד הפדגוגימן הפן 

להעניק לו מרחב . 2. שבמקרים רבים מלווה בלמידה לא משמעותית וממילא גם לא רלוונטית ,"המטלות השלילי

 במיוחד חשובה גישה זו. בהנחיית המורה ובקצב שלו מחיה גדול יותר לפלס את הדרך אל הידע בכוחות עצמו

הקודם שלו וחו של הידע הדורש פעמים רבות מהתלמיד לבחון מחדש תופעות אשר אין עוד בכ ,בעולם משתנה

רגשיים , שמתמקדת בעיקרה בפיתוח כישורים חברתיים, למידה הבלתי פורמליתלפנות מקום ל. 3. ןרלהסבי

, התלמידשל  ותוהתפתחות אישיחיוניים במיוחד לכישורים אלה . בסדר היום השוטףולשלב אותה  ,וערכיים

מן החטיבה " אחים בוגרים"ת את הכישורים הללו ניתן לקדם באמצעו! והם חסרים היום בצורה קיצונית

 – ליווי בהכנת שיעורי בית ושירות בקהילה, "מודל תנועות הנוער"שיהיו אחראים בין השאר לשילוב  ,העליונה

 .כל זאת כחלק בלתי נפרד מסדר היום הבית ספרי השוטף

ד את הגדלת מייתר במידה רבה מאוימי הלימוד הפורמליים השעות ו, צמצום מספר המקצועות: הכלכלימן הפן 

בסדר היום " האחים הבוגרים"מה עוד ששילוב , שאמור להידרש לצמצום מספר התלמידים בכיתה ,התקציב

ראוי לבחון את  ,גם אם יהיה צורך מסוים בהגדלת התקציב. ולמעלה מזה .השוטף לא דורש תקציב מיוחד
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כשהתלמידים של היום , חוקההצעה במסגרת סדר יום לאומי רב שנתי שעשוי להעניק לה ערך רב בטווח הר

 .  יתרמו בצורה משמעותית יותר לתפוקה הקולקטיבית של מחר

 

 הענקת חופש פעולה גדול יותר למורה. 2

חתו אשר הצל, רופא או רואה חשבון, עורך דין למשל, שלא כמו רבים משאר בעלי המקצועות החופשיים

המורה אינו עצמאי , מוחלטתלטפל בלקוחותיו בצורה מקצועית  וביכולת יתהמקצועית של כל אחד מהם מותנ

, קל יותר לרופא להחליט על כריתת כליה למטופל שלו. באופן חופשי יו ביחס לתלמידיולהחליט את החלטות

ולו לתלמיד אחד , מאשר למורה להחליט על יום אחד של למידה עצמאית בשבוע, בהנחה שהמטופל מסכים לכך

 . מאוד מיד וגם הוריו מעוניינים בכךאף שגם התל, בלבד

ובעיקר להעניק , יש לתת בו אמון גדול יותר" להגיע לכל תלמיד"מקסם את היכולת שלו כדי שמורה אכן יוכל ל

והיה ראוי , שליחותתחושת היחידים שבאים אליו מתוך מקצועות הוראה היא אחד ה. לו חופש פעולה גדול יותר

 ". להגיע לכל תלמיד"ים לעזור לך תעזור למור, שבידך הדבר, שאתה

 

. לא ביום אחד וגם לא בקדנציה אחת ,אינה ניתנת להשגה במלואה, על שלושת סעיפיהשהצעה זו  ,לכך מודע יאנ

ואם אכן תאמץ את הכיוון הזה ותלך לאורו עשית את הצעד הראשון שנעשה . אבל זה הכיוון שצריך לשאוף אליו

 . לאומית -ביןרמה הלאומית ואולי גם האי פעם לשינוי הפדגוגי המיוחל ב

 

 !בהצלחה

 

 

 ו חיפה"ויצ, המרכז האקדמיו, "שאנן" דתית לחינוךהמכללה האקדמית ה – ר עמיקם מרבך"ד
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 מכתב
 ישעיהו תדמור' פרופ

 ,שלום רב ומיטב איחוליי להצלחתך בתפקיד –לשרת החינוך /לשר

( ר אברהם פרנק"שלום וד-ביוזמתם של אורן יהי)קראתי כמה מניירות העמדה על מערכת החינוך שהכינו 

לא . אני מזדהה עם רבות מהמחשבות וההמלצות. עם כניסתך לתפקידך, אנשי אקדמיה וחינוך עבורך

ואשר , חינוךעל של ה-בפנייך שני רעיונות המתייחסים לתפיסת/אני מבקש להביא כאן בפניך. אחזור עליהן

 : נראים בעיניי כאלה הראויים למצוא את ביטויים בחלק החזון של מדיניות החינוך שלך

 ; קומת השאלות הגדולות והמשמעויות -של החינוך " הקומה העליונה .א

 . על חינוך לערכיות ולערכים. ב .ב

 קומת השאלות הגדולות והמשמעויות -הקומה העליונה של החינוך . א

ועם הידע גם , ידע קוָנה-למידה ַמְקָנה-ההוראה. למידה-בקומה העליונה שמעל להוראההחינוך נמצא 

מחנכת למידה -הוראה, עם זאת.  ומיומנויות למידה –מושגית , בהם חשיבה מופשטת –כושרי חשיבה 

ואפילו היא גבוהה , מתבטאת בהתכוונות וביכולת של המלמדים והלומדים לטפס מתוך קומת הידע

אל אותה קומה עליונה שבה , אל הקומה שמעל לידע, אל סֵפירה גבוהה יותר, שגים בלמידהמבחינת ההי

 –בהנחיית המורה  –יד בה וכל תלמידה ותלמ, זו הקומה שבה עוסקת קבוצת הלימוד. נשקף עיקר החינוך

זו . בשאלות האנושיות ובזיקות המוסקים מתוך חומרי הלמידה, בערכים, במשמעויות, בלקחים, בתובנות

 .ת גבוההה היא של התרוממות אל דרגה אנושישכבת הרוח שהחוויה ב

ליבת החינוך היא ההוויה ", בהגדרה אקדמית. עיסוק בשאלות האדם ליבת החינוך בעיניי היא

המביאה לעירור שאלות יסוד קיומיות , במובן מסוים גם הדתית, הנפשית והרוחנית, האינטלקטואלית

, מתעצבת זהותו, מתחזקת תודעתו, בהנהגת המורה, תרחש בהוויה זובאמצעות הדיאלוג המ. בתלמיד

התפיסה החינוכית הזאת מאמצת רעיונות . נקנים ערכיו ומתגבשת תכנית חייו, מותווית השקפת עולמו

פגישותיו עם , חרדותיו, ניסיונותיו, עצם היותו, היינו חייו הממשיים, קיום האדם. אקזיסטנציאליים

 (. 2117, תדמור"  )כל אלה בקיומו מעצבים את מהותו –משברים ועם דילמות 

שאלות "ב – "שעות מחנך"רק ב ולא, דווקא בשיעורים המוקדשים לתחומי הדעת – עיסוק דיאלוגי בכיתה

, הזהות הלאומית, הזהות האישית, הלידה והצמיחה, משמעות החיים: של החיים ושל האדם" דולותהג"

האחריות כלפי , האחריות כלפי הזולת והאחר, האהבה, הסבל, האושר, הערכיות, המוסריות, הבחירה

העיסוק בשאלות אלה הוא המעצב את  –היחס ליקום בכללו , האחריות כלפי הסביבה האקולוגית, החברה

והוא גם זה המאפשר חוויה , אישיותו של התלמיד כאדם ומשפיע על השקפת עולמו ועל דרכו בחיים

 .חינוכית

חוויית "את המונח  שטבע (1971-1918) אמריקני אברהם מסלאו-הפסיכולוג היהודי-היה זה הפילוסוף

ת "חוויה כזאת איננה מגודרת בדל. או רוחנית, סטיתמי, שהיא חוויה דתית, (peak experience" )שיא

. לרבות החינוך, היא עשויה להתרחש בכל המערכות החברתיות, אדרבא. הוא אומר, אמותיה של הדת

לאדם אין רק : העיקר בה". מדרג הצרכים"רבים מהעוסקים בחינוך מכירים יותר את התיאוריה שלו על 

שאליו , מחוז חפץ, יש יעד סופי יחיד לאדם". טבע נשגב", נייםאלא גם צרכים רוח, צורכי קיום בסיסים

היות כל אשר יכול , היות האדם במלואו :אך משמעותם  אחת, רא בשמות שוניםהוא נק. שואף כל אדם
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תוך , המענה לצרכים העליונים מותנה במידה רבה באישיותו של המחנך ומוענק על ידו. האדם להיות

 . קומת החינוך, בעיקר באותה הקומה העליונה, וניםבמצבי חינוך ש, עירור ושיח

אלא דווקא , "חוויות שיא"לא בהכרח ב" מורים משפיעים"עוצמת החינוך עשויה להתבטא אצל ,  עם זאת

חוויה "או , "חוויית ההוויה החינוכית"במה שאני מכנה , רצינית, דיאלוגית, בהוויה חינוכית מתמשכת

דיות של ההוויה החינוכית אכן עשויה להתגלות באירועים מיוחדים הייחו. רצופה, "חינוכית מוגבהת

, אבל ברגיל היא מתגלית בהתרחשות החינוכית המורכבת,  "חוויית שיא"שההשפעה הנחווית בהם היא 

שהרי . החוויה החינוכית דומה עד למאוד בעיני לחוויה הדתית. בחיים הזורמים, יום-ברצף מבחני היום

הן החוויה . אים את ייעודם בהכוונת האדם להתמודדויותיו עם חוויות הקיוםהדת והחינוך כאחת רו

שתי . הדתית והן החוויה החינוכית מציעות מענה לאדם המצוי במצבי חיים התובעים הכרעה וכיוון

אשר . פיזית המגדירה את מהויותיהן-דומות אף בזאת שיש בהן ספירה מטה, הדתית והחינוכית, החוויות

ומשמעה של זו הוא הזיקה אל , היא התעלות האדם, מכל מקום אחת משאיפותיו, תותמצי–לחינוך 

 . הרוחניות

יש מי . החובק חוויות שונות בקרב בני אדם, מושג מכיל, על-הוויית, על-הרוחניות בעיניי היא מושג

מי יש ; הארה של תובנה וגילוי אמת, פילוסופית-הרוחנית עבורם היא פסגה אינטלקטואלית שהחוויה

יש מי ; המעניקה תחושה של התרוממות הנפש, אמנותית, אסתטית שהחוויה הרוחנית עבורם היא פסגה

יש מי ; נתינה והכלה, שיש בו שילוב של קבלה" אתה-אני"שהרוחניות מתבטאת אצלם בשיח של 

י בתחושת היות חלק אורגאנ, לבריאה, ליקום, התחברות לטבע, שהרוחניות אצלם היא חוויה אקולוגית

: שונות משנה-חוויות שאף לה, ויש מי שהחוויה הרוחנית אצלם היא חוויה דתית; של המציאות הקוסמית

רוחניות בחינוך ".  בצלם אלוהים"חתירה למימוש עליון של היות , עבודת האל, קרבת האל, השגת האל

הפנמה המעמיקה ציר ההתגבהות וה -" הציר האנכי"חיזוק , משמעה. כוח המתבטא בכיוון, "וקטור"היא 

 . באנושיותו, לאותה התכוונות המצויה באדם עצמו, חינוך להתכוונות טרנסצנדנטלית; שבאדם -

, תודעתו, ספרית חדשה להיותה קרקע לצמיחת אישיותו-המאמץ הדרוש כיום הוא פיתוחה של תרבות בית

של המורים בבתי הספר יש לרכז כל מאמץ להעצמת אישיותם , כדי להבטיח זאת. רוחו וערכיו של התלמיד

רק למורים בעלי עוצמה פנימית יש סיכוי להשפיע על . ושל פרחי ההוראה במוסדות להכשרת מורים

רק מורים . רק אצל מורים כאלה ההוראה תהיה אפקטיבית. התלמידה והתלמיד ולכוונם בדרך חייהם

 .קומת החינוך, כאלה יתאמצו למשוך את תלמידיהם לדיוטה העליונה

 ערכיםלערכיות וחינוך לעל . ב

גם בכאלה שבהם יש עיסוק רחב , ואולם ברבים מהם. נבחן בחינוך לערכים, החינוך בכלל, בית הספר

" מועברים"והם . דעת-הערכים נתפסים על ידי מחנכים ומורים כמעין יחידות. אני מוצא פגם, בערכים

וסובבת , כיוון שבערכים עסקינןו. או נוסחה במתמטיקה, לתלמידים כדרך שנלמדים פרק בגיאוגרפיה

, "מוחדרים", "מוקנים"אלא גם , או נלמדים, "מועברים"הם לא רק , מעליהם הילה של חשיבות יתירה

היינו בחינוך , כמובן יש צורך בחינוך לערכים פוזיטיביים. נכפים: במילה אחרת". מוטלים"ו" מוטמעים"

משמעה של זו הוא . הוא חינוך לערכיות ,ותנאי לכך, אבל בעיניי חשוב מכך. לערכים בעלי תכנים מוגדרים

המאפשרת את , במעין נקודה ארכימדית, והמוצבת מחוץ לערכים, המידה הקודמת לערכים הפוזיטיביים

, כל ערך, ערכיות פירושה הוא קודם לכול ההכרה בכך שהערך. הערכים עצמם ומעניקה להם את מעמדם

 . מידה-אמת, והוא בגדר של מצפן, רוח האדם, פרי הרוח, מופשט אלא הינו מושג, איננו בגדר של עובדה
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להבין את מקורם , שגים ערכייםפירושה הוא היכולת לתפוס מו, זו הקודמת לערכים תוכניים, ערכיות

לאמוד את , לשפוט אותם, לבקר אותם, והיכולת לפרשם( נרטיבים, אידיאולוגיות, אמונות)פיזי -אהמט

בזה אני רואה את . לבחור את המידתיות שבהם, להכריע ביניהם, ור אותםלבח, לבחור מהם, משקלם

ואולי חלילה גם , לתלמידים נתפסים" המועברים"ערכים , בלא ערכיות. עיקר מבחנו של בית הספר

שיש להם , האתגר הבעייתי ביותר כיום הוא כיצד לחנך לערכים .מופנמים על ידם כדוקטרינות נוקשות

במציאות שבה המגמות הרווחות מטילות ספק בהיררכיות , יננו בעל תוקף מוחלטתוקף מחייב גם אם א

 . של אמונות ושל ערכים והן מקדשות יחסיות וארעיות בכול עליוןלמיניהן ובמעמדם ה

כשכל , (לאומיים, מוסריים, חברתיים, אישיים)חינוך לערכים איננו מתמצה בהנחלת קובצי ערכים , לפיכך

אט -אלא בקיום תהליך מתמיד ויסודי שנרקמת בו אט, ידע סדורה וסגורה-של משנתאחד מהם הינו בגדר 

אבל לא פחות מכך , תוך בחינת הידע וההנמקות הקשורים בו, ובאורח מושכל ההתייחסות לכל ערך וערך

מצד : בשימור של ערכים דרוש כיום שילוב של יסודות. גם בירור של הרגשות כלפיו ואפשרות האמונה בו

 - מצד שני; מחויבות גבוהה לקיימו ונכונות לשלם בכך מחיר אישי, הזדהות ואמונה בערך ,הכרה – אחד

 . ביקורתיות מתמדת כלפי הערך ואומץ לב לשנות במשמעו ובמעמדו מול ערכים אחרים

בסיסם הוא . הם אינדיבידואליסטיםבמרביתה של החברה הישראלית בידוע שהערכים השולטים כיום 

בכך שצרכיו יסופקו ותינתה לו , את חזות הכול בצמיחתו של היחיד ובהכוונתו למימוש עצמיחינוך הרואה 

שהציפה את , פרי כלכלת השוק, אלא שהתפיסה הזאת. מלוא ההזדמנויות לבטא בפועל את כישוריו

מעודדת אגואיזם קיצוני וניכור כלפי כל ערך , מערכת החינוך בערכים ובדימויים כלכליים ומשקיים

הנחשבות כיום בעיני רבים כיעדים , הישגיות והצטיינות, תחרותיות. נו משרת באורח ישיר את היחדשאינ

בלא תכלית ערכית . אמצעיים, אבל אלה הם ערכים כליים, הן אמנם בגדר של ערכים, עיקריים של החינוך

אם תשרתנה לא הן תהיינה ראויות רק . הן צריכות להיחשב בחינוך כבלתי ראויות, גבוהה מהן, מעליהן

 . אלא תתבטאנה בקידום החברה והתרבות, רק את האינטרסים הצרים של הפרט

 

 . ר המועצה לרוח האדם בחינוך ומרצה במכללת אורנים לחינוך"יו –ישעיהו תדמור ' פרופ
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 :גיל הרךחינוך ב
 של למידה לאורך החייםמתווה לבסיס הפירמידה  

 ר תמר ארז"דורית ארם וד' פרופ

השנים הראשונות לחיים הן תקופה בה  הילד רגיש במיוחד לאיכות החוויות .  לומד מראשית חייוהילד 

בשנים האלה נחקקים בילד דפוסים . השפעה משמעותית על התפתחותו בעתיד ועל כן יש להן חווה שהוא 

 ומאפייני התנהגות שמלווים אותו במהלך חייו ומעצבים במידה רבה את תפישת עולמו ואת דרכי

, התפתחות של כישורים בסיסיים ראויים בגיל הרך יוצרת תשתית ללמידה תקינה. התמודדותו עם העולם

מחקרים שנעשו בתחום הכלכלה , יתר על כן .הסתגלות יעילה לחברה ותפקוד טוב בהמשך החיים

שילדים על מנת .  כי השקעות בגיל הרך הן בין ההשקעות הטובות ביותר שכל חברה יכולה לבצע, מוכיחים

יש לדאוג למימוש  הזכויות , יהנו  מן ההזדמנות להתפתח ולמצות את הפוטנציאל הגלום בהםיצעירים 

 .המגיעות להם על פי אמנת זכויות הילד של ארגון האומות המאוחדות

הסוכנות המובילה של , למידה לאורך החיים של  אונסקוהלאמץ את תפיסת  למשרד החינוךאנו מציעים 

דרך החינוך , החל מן הילדות המוקדמת :טפחת את מערכות החינוך בכל הרמותהמ –ך ם לחינו"האו

את הגיל הרך  האונסקו מגדיר. הפורמאליות והבלתי פורמאליות המערכותהתיכון ואילך בכל , היסודי

שנים המניחות את המצע , זהו זמן של צמיחה מוחית מרשימה. כתקופה שבין הלידה וגיל שמונה שנים

 להתפתחותם ההוליסטית שמתייחסות בגיל הרך על תכניות  ממליצה אונסקולפיכך  .להתפתחותללמידה ו

 . של ילדים ומדגישה מעבר לטיפול והדאגה לבריאות וביטחון של ילדים את חינוכם מהינקות

ילדים בתקופה חשובה זו תוך יצירת את האחריות לחינוך לקחת משרד החינוך אנחנו ממליצים בחום ל

 :כי מהינקות ועד להשכלה הגבוההרצף חינו

 : גיל לידה עד שלוש .א

  העברת האחריות והפיקוח על מסגרות המחנכות תינוקות ופעוטות למשרד החינוך כך שהוא יהיה

 ! אחראי על החינוך לאורך החיים

 פיתוח מערך הכשרה מקצועי ואקדמי של מחנכי תינוקות ופעוטות. 

 ההוריםוהדרכת תוך שיתוף  תינוקות ופעוטותהמחנכות ערך הדרכה למסגרות פיתוח מ. 

 בבית( לפני גיל חינוך חובה)הצעירים מחנכים את ילדיהם שלהורים בקהילה  הדרכה וסיוע. 

 :גיל שלוש עד שמונה .ב

 לצרכים והמאפיינים  מספר הילדים וכוח האדם, ('אקוסטיקה וכו, מרחב)המבנים  התאמת

 .התפתחותיים של הילדים לאורך שנות הגן

 העברת האחריות והפיקוח על הסייעות למשרד החינוך ודאגה להכשרתן והדרכתן. 

 הדרכת הורים בנוגע לנושאים התפתחותיים וחינוכיים . 

  לחינוך בבתי הספר היסודייםמעבר מחינוך גני לדגש מתן חינוך בשנות בית הספר הראשונות תוך. 

 

תתרום על חינוך הילדים בישראל רציפה   אחריותההכרה  במרכזיותו של הגיל הרך בהתפתחות ולקיחת 

טיפול של כלל /איכות החינוךתקדם את , (טיפול גם יחד-חינוך) צוותי החינוך ם שללהסדרת הכשרת

בעלי צרכים ילדים תוך זיהוי ותפעל להעמקת הקשר בין המשפחה ומסגרות החינוך , במדינה הילדים

 .הינקותוהענקת סיוע מתאים לילדים אלה מחינוכיים מוגברים 
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. שגשוג בהמשך יאפשר מהינקותהילדים  חינוך .צמצום פערים חברתייםבדרך זו משרד החינוך יפעל ל

לצמצום ההוצאות של מערכת החינוך ,  יתרום להעלאת רמת ההישגים בגיל הרךתקציב מוגדל לחינוך 

לחברה שחבריה מכלכלים עצמם בהצלחה ותורמים לחוסנה החברתי  יובילבכללה ובטווח הארוך 

 .והכלכלי

 

 

בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב וחברת הנהלת , ראש מגמת הייעוץ החינוכי –דורית ארם ' פרופ

 .האגודה למען הילד בגיל הרך

 . ר האגודה הישראלית למען הילד בגיל הרך"יו –ר תמר ארז "ד

פעוטות  וילדים בגיל , למען הילד בגיל הרך שמה לה למטרה להגן על זכויות תינוקות האגודה הישראלית

תוך דאגה להבטחת שוויון , הרך ולקדם חקיקה אשר תבטיח מענה לצרכיהם ולצרכי משפחותיהם 

 OMEP (Organisation  -מסונפת לה אגודה. הזדמנויות בחברה הישראלית ובדגש על אוכלוסיות בסיכון

Mondiale Pour L´Éducation Préscolaire) , הלא ממשלתי הוותיק והגדול בעולם המתמקד הארגון

בייחוד בקרב האוכלוסיות העניות , שנים 8מגיל לידה ועד גיל , בזכויותיהם ובחינוכם של ילדים, ברווחתם

 . לארגון מעמד של גוף מייעץ בארגון האומות המאוחדות.והחלשות ביותר 
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 המשמעות הניהולית של למידה משמעותית 
 שלום-אורן יהימר 

, חינוך טוב כזה עובר דרך אהבה. חינוך בית ספרי שוכן ברובו בקשר האינטימי שבין מורה ותלמידים

באופן טבעי הנושאים הללו אינם מרגישים . ושלל כישורי הוראה, דוגמא אישית, מנהיגות, אמונה בערכים

 . הם תלויים בהם –אבל בפועל , קרוב לענייני ניהול וכסף

" היפוך פירמידה"משמעותית בה כל ילדה וילד הם לומדים פעילים מחייבים חינוך הומניסטי ולמידה 

, לרבות עיצוב זהות ייחודית, במסגרתו כל בית ספר יתפקד כקהילה מובילה בכל התחומיםש ,ניהולי

באופן פרדוכסלי משרד החינוך . קידום צוות ההוראה וגיבוש דרכי ההערכה, פיתוח דרכי ההוראה

, סמאותכל המושגים הללו נותרו עד היום כסי ,בפועל אבל ,נלהב בשינוי הזה ותיו נשמע כתומךלדור

" ועדת וולנסקי"נולד בהמלצות " היפוך הפירמידה"אפילו המושג . סיסמאות ממוחזרות –ולמעשה 

מאז שנות השבעים מכריז משרד החינוך על , בערך כל עשור!  שהקים משרד החינוך בשנות התשעים

והגיע הזמן , משום שדבר אחד  עדיין לא בוצע? אז מדוע זה לא מתרחש באמת. אוטונומיה לבתי הספר

לא רק כמה , לכל התקציב –היא  והכוונה  !טרם הועבר תקציב ישירות לבתי ספר :לשים זאת על השולחן

. לזהו המצב בפוע –בכל מדינות העולם המערבי להוציא בודדות . שקלים לתשלום ארנונה ומכונת צילום

 . ועוד ועוד, רוכשים ציוד, מעסיקים את עובדיהם :כן כן. מנהלים תקציב בתי ספר

גם חינוך הומניסטי וגם למידה משמעותית ?  למידה משמעותיתלאיך כל זה קשור לחינוך הומניסטי ו

 .והיכולת שלהם להוביל למידה פעילה, איכות המורים –עוברים דרך שני מגה פרמטרים 

דרך  ,הזקוק להרבה יותר זמן תכנון ,המורה ו שלהחל בשעות עבודת –יכולת זו מותנית בגמישות עצומה 

ומי הלימוד דרך תח, ואפילו במיקום הלמידה עצמן העשויות להיות מגוונות בהיקפןשעות ההוראה 

ום דרך משאבים לחומרי לימוד מיוחדים במק, מוכרחים לשלב אותם זה בזהש" מקצועות"המכונים 

. או משאבים כספיים, ועד להתאמת דרכי הערכה העשויות לדרוש זמן, חוברות לימוד מוכתבות מלמעלה

כי כל . ואי אפשר לקבוע רוחבית לכל מורה בכל אתר, אי אפשר לקבוע מראש -את כל הצרכים הללו 

מיתית של זו המשמעות הא. קבוצת מורים סביב כל יחידת לימוד צריכה לפתח בעצמה תוצרים ייחודיים

 ! אמון

זה . יביא יותר אנשים איכותיים לבחור בחינוך כתחום בו ניתן לממש את תחושת השליחות, האמון הזה

העסקה ישירה בבתי ספר כוללת במהותה גמישות המאפשרת , בנוסף לכך. האמיתי של מורים" הדלק"

ם לחפש עבודה בכל בית מורים שאינם מתאימים בבית ספר מסוים עשויי. למורים טובים לתת את המיטב

כל מי . בניגוד למצב היום שבו פיטורין פירושם המעשי הוא שלילת רישיון ההוראה –ספר אחר בארץ 

ת המורים במדינות המובילות שחושש מפגיעה בתנאי העסקת המורים מוזמן לקרוא את הסכמי העסק

 . הלוואי ונאמץ אחד מהם. בהן טוב מאוד להיות מורה –בעולם 

תחומים רבים יעברו התייעלות שתאפשר התמקדות תקציבית במה  ,לבתי ספרבר כסף ישירות כאשר יוע

קצרה היריעה מלפרט את שלל העיוותים בהם אנחנו משקיעים הון . כגון שכר המורים, שצריך להתמקד בו

ד דרך כפל המנגנונים ועודף העובדים מחוץ לבתי הספר וע, החל מהכשרת מורים לא יעילה, עתק ומיותר

מעוותת עוד יותר את , בניגוד להגיון ישר, ספרי הלימוד המיותרים ברובם אשר רכישתם על ידי ההורים

ברור יביא סוף סוף לשקיפות שתאפשר תקצוב " סל מימון"תקציב ישיר לבתי ספר באמצעות . התחום
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הוצאה לאומית ₪ מיליארד  61למעלה מ . כל פטנט אחר הוא אמירה חלולה. באמת( דיפרנציאליו)שוויוני 

 .  תיד ישראל תלוי בדרך בה נשתמש בכסףע. שנתית למוסדות החינוך זה המון

 

 "חינוך ישראלי"ל תנועת "מנכ –מר אורן יהי שלום 
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 חוסנו של עם הוא באיכות מוריו
 ארי-מר אורי בן

להתמודד עם ביכולתו , עלינו לזכור שחוסנו של העם הוא ביכולתו להיות עצמאי, ערב יום העצמאות

עלינו לדאוג ליכולות גבוהות . ובעולם גלובאלי משתנה ומתקדם, השינויים והמאורעות הקורים סביבו

 .גם כדי לשרוד וגם כדי להצליח יותר, לכישורים טובים יותר של כל פרט , יותר

אפים נובעת מחינוך מעולה ומערכת צבאית טובה -ההצלחה המדהימה של ישראל כמעצמת סטארט

 .כה על תלמידים איכותיים שגדלו במערכת החינוך שלנו בעשורים האחרוניםשהסתמ

חובתנו להקנות , חוסנו של העם הוא בחוזק של דור הילדים שהולך וגדל תחת ידינו ותחת אחריותנו

להקנות להם את הכישורים ואת היכולות להם יזדקקו כשיצאו , לילדים אלה את החינוך הטוב ביותר

 .עשרים שנה, בעוד עשר, לעצמאות

אלה שאמונים מדי יום ללמד את ילדנו תורה ומעשים טובים אך , חוסנו של העם הוא באיכות המורים שלו

 .גם להקנות להם יכולות וכישורים כדי שיוכלו להתמודד עם התהליכים שקורים היום בעולם

לקחה מהמורה את תפקידו כמקור ידע , המהפכה הדיגיטאלית שקורית בשני העשורים האחרונים

וכתוצאה מכך גם את הכבוד וההערכה לו זכה המורה מהורים ותלמידים בעת הקמת המדינה ומספר 

 . עשורים לאחר מכן

צורך  יצרה, המהפכה הדיגיטאלית שיטחה את העולם והפכה אותו לשטוח ותחרותי מאוד ולפיכך

, ביטלה מקצועות רבים ואחרים שהולכים ונעלמים ויצרה ביקוש למקצועות חדשים, בכישורים חדשים

. ליכולות חדשות וכישורים רבים חדשים שמערכת החינוך טרם למדה ליישם את ההכשרה עבורם

די מושגים חדשים ויישומים חדשים שיש ללמוד כדי ליישמם וכ, המהפכה הדיגיטאלית יצרה שפה חדשה

 .להשתמש בהם

במערכת החינוך שלנו , טמון בהעצמת המורים, המפתח להצלחה לעם חסון ועצמאי לאורך שנים קדימה

לימודם את השפה הדיגיטאלית החדשה וציודם בכלים החיוניים לשימוש במערכת הדיגיטאלית שנוצרה 

 .החוסן הלאומי ועתיד ילדינו טמון באיכות המורים שלנו. עם המהפכה

ן אתנה שמנו לנו למשימה לצייד כל מורה בישראל במחשב נייד אישי עם קורסי הדרכה מקצועיים אנו בקר

ישובים כבר קיבלו מחשבים ניידים  431מורים וגננות ב  11,111למעלה מ . ועד כה ראינו ברכה רבה בעמלנו

 ,שיפור עצום והצלחה של תלמידיהם והדרכה מקצועית וכל הנתונים מראים

להפנים אותו ולעשות כל שביכולתך כדי לסייע למורים , אני קורא לך לחשוב על הנושא, ותערב יום העצמא

בעלי כישורים טובים יותר ובעלי כלים וציוד ללימוד תלמידיהם , מקצועיים יותר, שלנו להיות טובים יותר

 .טובים

 

 "מחשב לכל מורה: "נשיא ומייסד קרן אתנה – ארי-אורי בן
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 רות לעיתים על הגד  חינוך ערכי מתקיים 
 ר הלל וורמן"ד

. רק בהקניית השכלה ומיומנויות אלא גם בערכיםשבית הספר אינו עוסק , אני מניח, קיימת הסכמה רחבה

 –דחפים והתנהגויות , בין יצרים ממצפן פנימי אשר יסייע בידם לנווט ייהנואנו מעוניינים שצעירי ישראל 

נהגות מקרית או אוטומטית בחיים של התנהגות ראויה להמיר חיים של הת ,לרסן חלק ולטפח חלק

  .אך חינוך ערכי הוא משימה מורכבת. ועקבית

 ניתוח אתגרים 

 למצוא ערך( במיוחד בבתי ספר הטרוגניים)קשה . שערכים שנויים במחלוקת עמוקה בחברהכיוון , תחילה

ס רשאי להכריע ביניהם או לחילופין מותר לו "האם ביה. בית ספרי או חברתי שאינו שנוי במחלוקת, אישי

היש  ?שעלינו להתעקש עליה" עמדת המדינה", "ס"עמדת ביה"היש ? רק להתניע בתלמידים בירור אישי

 שהןעמדות  כיצד על מערכת החינוך לנהוג במנהלים ומורים המביעים? לישראלים מכנה משותף ערכי

כיצד על סגל חינוכי להתמודד עם הנפיצות האופיינית ? להרתיע ?לשתוק? לגבות? זוס הדקנמחוץ לקונצ

ישעיהו ברלין הדגיש כי החברה וגם הפילוסוף ? לטונים הגבוהים, לאלימות המילולית, ערכי עכשווילדיון 

ו זמנית לערכים סותרים נך בכלומר שניתן ואולי ראוי לח –היחיד מטלטלים בדילמות בלתי פתירות 

אפלטון חשב שראוי שהמדינה (. ליותאלאומיות ואוניברס, אחריות והרפתקנות, ינות ושוויוןלמשל מצו)

 . תצנזר את הערכים שהתלמידים נחשפים להם

. המורכבות העצומה של קביעת ערכים במצבים קונקרטייםנידון רבות על ידי אריסטו הנו שקושי שני 

, תוכניות לימודים וספרי לימוד לדיון בסוגיות מופשטות, דרך וועדות מקצוע, ערוכה היטבמערכת החינוך 

 אך קשה יותר לעסוק באופן. יזה כזובהצגת אנליזה של ערכים ובניתוח אירועים שקרו בעבר לנוכח אנל

ת המתרחש בזמן הווה ואשר יש לנווט א, מוסמך בדיון ערכי הנוגע באירוע קונקרטי אקטואלי מתפתח

יש להתייחס למורכבות ( ארצית ועולמית, יישובית, בית ספרית)ברגע שאנו נוגעים באקטואליה . עתידו

הדיון נעשה ללא די , לא ניתן להתכונן לכך מראש. לנסיבות בלתי צפויות ומשתנות, האידיוסניקרטית שלה

לתת לצעירים  אריסטו טען שהפילוסופים יכולים לכל היותר. והאירוע ממשיך להתגלגל –נתונים 

באורח , היכולת לפעול נכון – "תבונה מעשית"וכי עליהם לפתח "( דרך האמצע)"ולמוריהם הנחיה כללית 

עלינו לזכור כי הצורך בהכוונת התנהגות במצבים אקטואליים . במצבים חד פעמיים ובלתי צפויים, ראוי

אך בית הספר , רגלים ערכייםהיא אשר מציתה את עניין התלמידים בדיון ערכי והיא המטמיעה בהם ה

 .    ערוך לכך פחות מאשר לדיון ערכי מופשט

האם הם . ס"מקור הערכים העושים דרכם לבסוף אל תוך ביה החשד הטבעי לגביקושי שלישי על כן הינו 

פדר -לדעת לומסקי? אולי בירור של וועדות מקצועיות? עמדת ממשלה או מפלגה, צחון פוליטייתוצאה של נ

הופך לזירת מאבק בין ערכים של המדינה לבין ערכים אלטרנטיביים ולעיתים חתרניים  בית הספר

, אשכנזית, גברית, יהודית, רבים מצביעים על האליטה הכלכלית)האם האליטות . הנובעים מן הקהילה

האם ? מטמיעות את עולמם בחינוך הממלכתי ומשתיקות קולות מוחלשים( ממרכז הארץ, וותיקה

האם ? של תאגידים מוצאים את דרכם אל החינוך הערכי הממלכתי, מסחריים, ייםאינטרסים פרט

   ?התוצאה הסופית של חינוך ערכי בית ספרי היא הכרעה או עמדה מורכבת פרי דיון המכיל הגיונות שונים

 ניתן לכפות על תלמידים הלומדים בחינוך חובה. במאפיין הבלתי פורמלי של חינוך ערכי קושי רביעי נעוץ

התגבשות ערכית היא תהליך המחייב רצון וזה תלוי . לשנן חומר למבחן אך אי אפשר לכפות ערכים
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כדי . עושים זאת טוב יותר מאשר בתי ספר, נטריותובוול, ביחסים הסימטריים, תנועות הנוער. בדיאלוג

במונחיו של גון ליים כאבלתי פורמ מאפיינים לי לאמץאלעשות חינוך ערכי בית ספרי על מוסד חינוכי פורמ

לא קל לחבר יחדיו בין שני סוגי . הפגה יצרנית, רב ממדיות, דיאלוג, יחסים ראשוניים –ראובן כהנא 

האם ניתן . ליאמנהלים ושרי חינוך בעלי פילוסופיה ונטייה לחינוך הבלתי פורמ, ויש צורך במורים, החינוך

 ? תארצי, להכניס את רוח תנועת הנוער לתוך מערכת חינוך גדולה

מה , קשה לבחון כליות ולב. התהליך בלתי מדיד. הצלחת החינוך הערכי את הקושי למדוד, חמישית

בתי ספר שונים מבקשים למצוא . מתפתחים ומתגבשים, אמונותיו האמיתיות של אדם ומתי אלו מוקנים

להבין שאת  מתסכל למחנך, אך בפועל. באירועי התנדבות, באקטיביזם ציבורי, אינדיקציות באחוזי גיוס

 . השני קוצר, שר חינוך אחד זורע, אכן. והפירות אולי יבשילו לאחר שנים, מאמציו החינוכיים קשה לראות

ערכי אינו מתרחש אך ורק על ידי המורה וגם לא רק בבית הספר  חינוך. יה של מסרים סותריםבע, שישית

, בית כנסת, קולנוע, רדיו, טלוויזיה, פרסומות, יישוב, שכונה, בית ;סוכנים רחב של אלא על ידי מגוון

חברה . על ערכים של צעירים –כאקולוגיה חינוכית  –יחד אלה משפיעים . חקיקה ועוד, משפט, הכנסת

נהנית יחסית מאקולוגיה חינוכית אחידה אך בחברה פתוחה הצעירים נתונים ( דוגמת זו החרדית)סגורה 

בתוך בית הספר יש סתירה בין מאפיינים . ים סותריםקיומם של מסר :אקולוגיה חינוכית בלתי אחידהל

, יש פער בין דיבורים ערכיים נשגבים. ביזם ציבורייאקט, חירות, ררכיים לבין הציפייה לחינוך לשוויוןיה

אי של חינוך "ס הנו "מורים מבטאים את התחושה כי ביה. לבין דמות המורה הקונקרטי המדבר אותם

בהאדרת , שוביניזם, אגואיזם, אלימות, בשחיתות, מאבדת את ערכיהבתוך החברה הישראלית ה" ערכי

בדרנים ובועת תרבות האינסטנט , אנשי החינוך מתמודדים מול פרסומאים. זמרים וטייקונים, דוגמניות

 . ומרגישים לעיתים כי ידם על התחתונה –של האינטרנט והפייסבוק 

בבית הספר פועלת . אך גם באופן שהנו בלתי מודע, באופן שהנו מודע לתלמידים" עוברים"ערכים , שביעית

המעבירה מסרים לא מילוליים בצורת הארגון של " תוכנית לימודים סמויה"לצד תוכנית הלימודים גם 

כך , עדר המודעות אליהיעוצמתה של תוכנית לימודים סמויה היא בה. באקלים שבו, בחזותו, בית הספר

, השפעה כזו הינה ממלכת הרטוריקה. להפעיל חשיבה ביקורתית שהתלמידים חשופים אליה ללא הזדמנות

בעיה זו מועצמת בחינוך המתקיים בגיל צעיר כאשר לא קיימת עדיין . הרגל, רגש, השפעה דרך מניפולציה

 . כלל יכולת לחשיבה ביקורתית

 רות בתי הספרגד  : הדגמה של אתגר אחד בחינוך ערכי

כזה המתקיים לטענתי באורח , ערכי ברצוני להדגים אתגר ספציפיכדי להדגים את הניתוח הזה של חינוך 

פועל באורח , הנו שנוי במחלוקת, זהו חינוך שמקורו בגורם הבא מחוץ למערכת. פיזי על גדרות בית הספר

 . הסוגיה קיימת ברמה הארצית ואינה בעיה מקומית. והדיון לגביו כמעט ולא מתרחש, סמוי

השלטים מוצבים בתוך בתי הספר ועל הגדרות החיצוניים . טוטוה ענק שלשלטי באלפי בתי ספר תלויים 

 . טוטו לבניית מתקני ספורטההשלטים מוצבים כקרדיט לתרומת . ונראים כשלטים מטעם בית הספר

בזמן מן . אלא שפעם השלטים היו קטנים ומוצנעים. קרדיטלה תרומת טוטו מבורכת וראוי כי יינתן 

הם . הם הפכו מקרדיט לפרסומות. שלטי חוצות – והשלטים הפכו לגדולים, הזמנים המדיניות השתנתה

ס לדורות בשכונה "הם מייצגים את ביה. קבועים לעשרות שנים על חזית בית הספר ללא שניתן להסירם

 . י רשמי של המדינהלמפרסם הימורים אפקטיבי ביותר בתוך ומתוך מוסד חינוכ, בכך הפך טוטו. וביישוב
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בשיחות בנושא זה . ורשויות המקומיות, מנהלים, מורים, התפתחות זו אינה עוברת בדממה מצד הורים

, שהדבר מזיק לילדים, להיפך. היישוב או החברה, אין אחד המרגיש שמדובר בטובת הילדים

אצל . תמכרותאשר אצל חלק הופך לה, הימורים הנם הרגל שלילי. ליישוב ולחברה, למשפחותיהם

 . משפחות מיעוטי הכנסה הפגיעה אף חמורה במיוחד

 : כך למשל. על התנגדויות הורים ברחבי הארץ ניתן לקרוא רבות בעיתונות הארצית והמקומית

במינהל . ר ועד ההורים בבית ספר אשכול בעכו זועם"יו: בבית הספר' טוטו ווינר'שלט פרסום של הימורי 

, "נטפל בזה מול הטוטו: "טים תלויים גם בשטחי מוסדות חינוך נוספים בעירהחינוך בעירייה מודים ששל

. ןאותם הפן החינוכי לא ממש מעניי? וטוטו ווינר. ובמשרד החינוך מבטיחים לבדוק משפטית

3965088,00.html-40,Lhttp://www.mynet.co.il/articles/0,73 

? במודיעין מנסים להרחיק את בני הנוער מהימורים: שלטי חברות הימורים הוצבו בבתי ספר במודיעין

הוצבו בחצרות בתי ספר בעיר " טוטו ווינר"כרזות פרסומת גדולות ומאירות עיניים של משחק ההימורים 

הצבת השלטים סוכמה עם ": "וינרטוטו ו"דובר ה. וקידמו את פניהם של התלמידים בתחילת השבוע

בעקבות פניות של הורים החלה העירייה ". זה היה ללא תיאום איתנו: "סגן ראש העירייה". העירייה

t.co.il/articles/0,7340,Lhttp://www.myne- משרד החינוך פתח בבדיקה. בהסרת השלטים

3954961,00.html?hc_location=ufi 

המועצות המקומיות מסכימות בלית ברירה עם עוול . לשתי דוגמאות אלו יכולתי לצרף עוד רבות אחרות

המועצות המקומיות נכנסות על כן . זה כיוון שהן חרדות מהפסקת התרומות הכספיות של טוטו

האזרח הקטן המתלונן . הן מתחייבות לאפשר ולהותיר על כנו פרסום זהלהתחייבות חוזית מול טוטו בה 

 .  זה מעוגן בחוזה: לאנשי המועצה המקומית שלו נתקל באמירה

ההשפעה המעודדת הימורים נעשית בגיל אשר בו לילדים אין עדיין את הכושר ? מה האינטרס של טוטו

ר מגן ילדים והיות והוא קשור למוסד הילדים הרכים קולטים את המסר כב. לחשוב באורח ביקורתי

בבגרותם הם כבר הפנימו את . ליאטרוא נתפס כחיובי או לכל הפחות לניהחינוכי הרשמי שלהם אז ה

מעוצב דור . אשר נטמע ונצרב בתת מודע וכך גדל דור החסר ביקורת כלפי נוהג ההימורים, המסר

השכונה , ס"ק מהנוף השגרתי של ביההופך לחל" טוטו"השלט , לאחר חודשים ושנים. המהמרים הבא

משפחות , בעוד יחידים. ומתחת לרדאר' מאחורי הקלעים'המודעות פוחתת והנזק עובר לפעול . והיישוב

 . טוטו מרוויח, ויישובים יוצאים בהפסד ארוך טווח

ק גם ללא החואך . ההתנהלות זו אסורה למיטב הבנתי על ידי תקנות משרד החינוך ועל ידי חוק המדינה

ראוי כי משרד החינוך יפעל להסיר מצד אחד את שלטי החוצות הללו  – מתוך שיקול חינוכי, והתקנות

האיום בהפסקת התרומות .  ובנוסף להסדיר את תרומות טוטו למועצות המקומיות כך שאלה לא ייפגעו

 .  רופיהוכספיה אינם פילנת ,המועצה אינה גוף פרטי. הללו אינו לגיטימי

אך למיטב הבנתי האתגר כאן אינו . לעיתים גם דילמות. חינוך ערכי בבתי ספר מציב בפנינו אתגרים רבים

כי חינוך ערכי . ראוי כי שר החינוך יפתח את הקדנציה בפעולה להצנעת השלטים. מציב דילמה כלל

 .  מתקיים גם על גדרות בתי הספר

 

 לת אורניםמכל, הפקולטה ללימודים מתקדמים – ר הלל וורמן"ד

http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3965088,00.html
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3954961,00.html?hc_location=ufi
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3954961,00.html?hc_location=ufi
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3954961,00.html?hc_location=ufi
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 סיכום
 שלום-אברהם פרנק ואורן יהי

משמעי -אין קושי לזהות קו ברור וחד, איתובמידה רבה אקר, אף שהפניה שלנו לכותבים הייתה נרחבת

למשרד החינוך ישנה . העצמת האוטונומיה של בתי הספר –והוא , רובם של הכותבים-העולה מרוב

 04-05 הכוללת –ככל שהוא כופה סטנדרטיזציה : ספרית-השפעה מכרעת על מידת האוטונומיה הבית

הוא מצמצם את מרחב  –היקף אחרות -בחינות רחבות, בים"מיצ, בגרויות, מקצועות חובה שבועיים

הוא מרחיב  –חיצוניות ככל שהוא ממעט בבחינות סטנדרט ; העצמאות של הקהילות והצוותים החינוכיים

 לקבלה ויש ,לקחת קשההאוטונומיה החינוכית  אתש, לכך יהיה נכון לומר-אי. את גבולות האוטונומיה

ממרבית החיבורים אף שהם סודרו באופן , כפי שאמרנו, הכמיהה לאוטונומיה כזאת עולה. מהמדינה

 :הנה כך זה נראה .בעיקר על פי זמני הגעתם אל העורכים, אקראי

 שלמה קניאל;  "יצירת פדגוגיה ריבונית: "מציג את הדרישה לאוטונומיה כבר בכותרת מאמרו אלון גן

מציג את האוטונומיה כתנאי  אברהם פרנק; קורא לבטל את הבגרויות והפסיכומטרי שפוגעות בחלשים

יתר : תשמשמעותו אח, במורים" יתר אמון"מדבר על  צבי צמרת; בסיסי לשינוי ושיפור מערכת החינוך

עגל "קורא להיפטר מן המבחנים הסטנדרטים שהפכו ל ניר אוריון; אוטונומיה ופחות מדידות חונקות

ים כאשר שפע מבחנ, קורא לשנות את הכיוון ולהעניק כישורים דרושים יוסף יעלי; של החינוך" הזהב

ברת על קוראת לתת אוטונומיה למורים אפילו כאשר היא מד טזהבה רוזנבל; אינם כלולים בהם

חקר , מבקשת להעניק הזדמנות לגילוי גילה אמיתי; היא בעיקרה פנימיתשמבחינתה , "אחריותיות"

עמיקם מרבך קורא לשינוי מערכתי עם חופש ; שאינם יכולים להתממש במסגרת ממורכזת וכופה, וחוויה

הם מסוגלים  שרק, תובע במכתבו לפתח מורים בעלי עוצמה פנימית ישעיהו תדמור; פעולה נרחב למורה

מציג את הדרישה לאוטונומיה רחבה מן הכיוון שלום -אורן יהי;; להעניק לתלמיד חוויה רוחנית גבוהה

 .מציג את האפשרויות הטכנולוגיות כבסיס להעצמת מורים ארי-אורי בן; ניהולי של המערכת-הארגוני

כאלה , מאמרים בודדים בלבד אינם עוסקים באוטונומיה של המורה ושל המערכת באופן ישיר

קורא להעמיק את החינוך הערכי לצורך מאבק באלימות ושנאת  אדר כהן: שמכוונים לנושאים ספציפיים

עוסקים  סעד בשארו עלי זחלקה; מבקש לשים דגש על טיפוח המצוינות המדעית אריאל היימן;  האחר

קוראות לתת , העוסקות בגיל הרך, דורית ארם ותמר ארז ;כיו הספציפיים של החינוך במגזר הערביבצר

ומרחב  תמדינתי אחריותמה שמחייב , "הזדמנות להתפתח ולמצות את הפוטנציאל הגלום בהם" לילדים

ערכת גם ממאמרים אלה עולה הצורך לתת לכל גורם במ. על ערכיות ופרסומותמדבר  הלל וורמן ;תקציבי

מצוינות ; י מורים מפוחדים וכבולים"חינוך ערכי לא ייעשה ע: מידת חירות רבה יותר מזו הניתנת היום

החינוך הערבי לא יסגור פער מול החינוך ; מורים איכותיים בעלי ראש גדול מדעית לא תתאפשר ללא

והחינוך ; להתקדםליזום ו, ללא תחושת בטחון שיש למוריו חופש לעשות דברים חדשים, במגזר היהודי

הפגה ו רב ממדיות, דיאלוג, סים ראשונייםיח: הפורמאלי צריך לקלוט לתוכו מאפיינים של תנועות הנוער

 .יצרנית

ותפקוד בתי הספר  אוטונומיה בית ספרית ובין שיפור מהותי באיכות המוריםאמון והקשר בין 

כדוגמא בחרנו .  בארץ ובעולםרבים מחקרים אלא גם ב, מתבהר לא רק בין שורות הכותבים בקובץ זה

מעט " לטעום"בכדי  מחקר שעשו במשותף מכון ון ליר ומכון אבני ראשה מתוך, אמון ואוטונומיהעל קטע 

 :ממשמעות היעדר האוטונומיה
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 ודרכים מטרות בקביעת רחבה לאוטונומיה כזקוקים עצמם את המנהלים תפיסת בין התנגשות העלה מחקרנו

 מצומצמת לאוטונומיה הזקוקים מדיניות של ביצוע כאנשי המנהלים את החינוך משרד תפיסת ובין ,להשגתן

 המנהלים לדברי .למדי מצומצם החינוך משרד בהם שנותן שהאמון תחושה במנהלים נוסכת זו התנגשות .בלבד

 תוכניות ובראשן ,מערכתיות-כלל החלטות ידי על פעם לא מוגבל הספר בבית פדגוגיות ליוזמות המרחב ,שרואיינו

 יש אומרת זאת ,לפיהן לעבוד צריך ואתה אותך שמחייבות תוכניות יוצאות" כי טענה תמר המנהלת .הלימודים

 נירית ".ארציות-כלל הן הקדימויות היום ,[להיות רוצה שהוא מה] בוחר היה ספר בית פעם אם .קדימויות

 :כי פירושה מוגבלים משאבים של במציאות הדוקה לימודים תוכנית לפי לעבוד שהחובה הסבירה

 שעות לאיקס אותנו מחייבים]...[  כי ,להכניס אפשר-אי .אפשר-אי .הזאת המערכת לתוך סיכה להכניס אפשר-אי"

 שעות שש לך אומרים ובתוכם ,בשבוע שעות ואיקס, יום כל אורך שעות לנו יש ,בשבוע שעות איקס ,ביום

 ללכת יכול אתה כלומר .המערכת את לך מילאו ',וכו גופני חינוך שעתיים ,שפה כישורי שעות שמונה ,מתמטיקה

[ מה] ולחשוב יצירתי להיות יכול לא אתה .זה את מלמד מי להחליט רק ,מערכת להרכיב מה לך אין .הביתה

 ."צריכים האלה שהילדים

 .ופדגוגיה תקציבים של סוגיות הוא רבה במידה מוגבל המקצועי דעתם ששיקול מציינים מנהלים שבו תחום עוד

 החינוך משרד בידי מערכתי כלי משמשים ,מלמעלה שמוכתבות מוגדרות למטרות שמיועדים, "צבועים" תקציבים

 להגיש אותה מחייב שהמשרד למשל אומרת תמר .בפועל הספר בתי של מהצרכים מנותקים שלעתים יעדים לקדם

' עמ) במשימה לעמוד מסוגלים אינם אלו תלמידים המקצועי דעתה שיקול למיטב אם גם ,מלאה לבגרות תלמידים

54-53). 

 :בסיכום קובעים החוקרים לגבי הממצא המרכזי של עבודתם

 לפי נחוצות פדגוגיות יוזמות להוביל שיכולתם חשים שמנהלים מעידים ,ואוטונומיה אמון ,הראשונה התמה ממצאי

 הם החינוך משרד של אלו החלטות בין .אמון חוסר המשדרות מערכתיות החלטות ידי על מוגבלת דעתם שיקול

 ההשתלמויות הגבלת את וכן ,(המחודשת הסדרתה הודגשה האחרונות שבשנים) חובה הלימודים תוכנית את ציינו

 .הספר בתי צורכי עם מתיישבים שאינם לפרויקטים" צבועים" בתקציבים ושימוש מסוימים לנושאים המורים של

 אינו שהמהלך ציינו בזמן בו אך ,האוטונומיה עידוד של לכיוון שינוי החינוך במשרד זיהו מהמרואיינים מקצת

 ציינו אחרים משתתפים .מעוקרת זו באוטונומיה ראו ולכן ,אחריות בהעברת רק אלא ,סמכויות בהאצלת מלווה

 שורר עוד כל ,אוטונומי מרחב לעצמו לייצר בכך הבוחר למנהל מאפשרת המערכת של מאורגנת לא שהתנהלות

 .(72' עמ) נאותות תוצאות מספק והוא "תעשייתי שקט" הספר בבית

בונים אמון במערכת החינוך (. פברואר, 2112) ויגיסר-שלו יעל ,ברקוביץ יצחק ,אבגר עדו: מתוך
 תפיסות של מורים ומנהלים: בישראל

 

 : של חלקןלהלן אזכור .  חסרות בישראל לאלבתי ספר המלצות ליישום מדיניות של אוטונומיה 

עלול במשטר , נושא הייעוד, אף המורה"  :"הועדה לעידוד יוזמות מורים" :0770 –ועדת אלון  .1
 " .  צנטרליסטי להתעייף

 " של המורה הגברת עצמאותו הפדגוגית " :0777 –ועדת עציוני  .2

הפיכת בתי הספר ליחידה פדגוגית  : "0714 –הועדה העליונה לנושא האוטונומיה הפדגוגית  .3
   ".חברתית המספקת את צרכי עצמה בתוך המבנה הממלכתי

הסל  -" סל לתלמיד"יתוקצב באמצעות  ית הספרב"  :0775 –הוועדה לבתי ספר בניהול עצמי  .4
יהיה שוויוני " סל"ה. ס"למורה ולביהיכלול את מרבית סעיפי התקציב המיועדים לתלמיד 

 " ופומבי

 ". תועבר אחריות לבתי הספר : "0776 –ועדת וולנסקי  .5

. תי הספר לדגמים של ניהול עצמיהועדה דורשת להשלים את מעבר כל ב "  :5115 –ועדת שושני  .6
 ."יקבע תקציב נפרד והוא יתנהל כמשק כספים סגוריספר  תלכל בי ]...[

http://www.izhakber.com/PDF/Emun%20paper%20for%20press.pdf
http://www.izhakber.com/PDF/Emun%20paper%20for%20press.pdf
http://www.izhakber.com/PDF/Emun%20paper%20for%20press.pdf
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רה  –( כגוף מטה ולא כגוף ביצוע)התאמת המשרד לתפקידו כמיניסטריון  ":  5114 –ועדת תירוש  .7
 " .  יותר משאבים ישירות לתלמיד –המטרה ...  ארגון

ית מדיניותם ירבית בהתווי הספר ולגני הילדים אוטונומיה מתינתן לבת ":  5112 –ועדת דברת  .8
 ." ות בניהול התקציב וכוח האדםובכללו הסמכ, מדיניות חינוכית וביצועה...הפדגוגית והמבנית

 ידועים ,שקופים תקציב מפתחות פי-על הספר-לבתי יועברו המשאבים" :5117 –דוח מרכז טאוב  .9

 יינתן התקצוב... ידיםהתלמ אוכלוסיית של כלכלי-החברתי המצב את בחשבון המביאים ,ושווים

 . "הוראה בשעות ולא בכסף

אשר יאגם בתוכו את כלל , סל תקציב עצמאי לרשות המנהל יעמוד" :5100 –החלטת ממשלה  .11
 [.גדעון סער] ..."ישירות.... המקורות התקציביים המגיעים למוסד החינוכי

השתחררות ? מה ההשלכות המערכתיות של ביצוע השינוי" :5102 – "ישראל עולה כיתה" .11
שי ].."פיין את מערכת החינוך מאז הקמת המדינהגתית מדפוס הפעולה הריכוזי אשר אהדר

  [.פירון

 

מדינת ישראל טרם יצאה למהלך  –על מחקרים מתוקפים ברובן למרות שלל ההמלצות הנשענות , ובכן

 ברבותכי  לצייןאז יש , אסופה זו אינה מציגה נתונים משווים ממדינות שונות בעולם. עמוק" שינוי"של 

בתי הספר זוכים לאוטונומיה  – ובפרט באלה המובילות את מדדי החינוך, מדינות המערב הדמוקרטיותמ

צריכה מדינת ישראל צריכה להחליט האם היא מתקדמת באומץ ליישום אמיתי של שינוי , בעת הזו.  רבה

יה או שהיא ממשיכה לשחוק אותם בניגוד לכל ההמלצות ובניגוד להחלטות, וצוותיהם מעמד בתי הספר

 .  שלה

של הנהגה  תפקידהאך . אתם באה להתמודדלא רבים ואסופה זו " שינוי"נראה כי המכשולים בפני ה

. שכל-ובשום בנחישות –בהדרגה , בשקיפות, במחשבה, בתכנון. למרות האתגרים –פוליטית להוביל לשינוי 

 ! זו התשתית החשובה ביותר לעתידנו ;אין להקל בכך ראש

 

 .שהיא הצלחת כולנו, הצלחה ת/הנכנס ה/אנחנו מאחלים לשר

 


