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  הקדמה

  

" הגזרה גבולות "את לעצמה לקבוע חייבת, ספרות סקירת כל, ספרות סקירת

 בנושא ספרות בסקירת מדובר כאשר וחומר קל. מטפלת היא בהם לנושאים

החובק למעשה , כפערים ואי שוויון במערכת החינוך ומורכב היקף רחב כה

 אחד מצד מעידים, אלה גזרה גבולות.  המערכתכל תחום בעל חשיבות בתוך

, הזמן במגבלות הכרה על שני ומצד, הסקירה עורך של העדיפויות סדרי על

 היו לעצמי שקבעתי הגזרה גבולות .לה המוקדשים והמשאבים, המקום

  .עיקריים קריטריונים לושהבש העומדים באינדיקאטורים טיפול

ים בין אוכלוסיות באי שוויון ופער המטפלים אינדיקאטורים  .א

  1.תלמידים המאופינות על ידי תנאי רקע סוציו אקונומיים שונים

ואינם , אינדיקאטורים הנוגעים ישירות למערכת החינוך עצמה  .ב

מטפלים בהשלכות של פעילות מערכת החינוך על חייו המאוחרים יותר של 

 .התלמיד כפרט ועל תרומתו לחברה

 סמך על לפתחם סיכוי שיש כאלה או, קיימים אינדיקאטורים  .ג

 הגלויה שהעלות בלי לאספם ושאפשר, שוטף באופן  הנאספים נתונים

 .תועלתם על תעלה שלהם והסמויה

  

שאפשר  עובדהאו ביטול ערכה של ה, התעלמות מצביעה  על אין זאת בחירה

להתייחס לאי שוויון במערכת גם ברמת הפרט כפי שנעשה בעבודה החשובה 

מצד אחד ) EGREES 2005(ל האיחוד האירופי שנעשתה בקבוצת עבודה ש

ומההשלכות רבות המשמעות של אי השוויון בחינוך על פני כלל החברה מצד 

והזמן שעמדו , הבחירה בסך הכל מבטאת את העובדה שמגבלות ההיקף. שני

ובמסגרת סדרי עדיפויות אלה , מחייבות לקבוע סדרי עדיפויות, לרשותי

הוא להקדיש את הסקירה הזאת לפערים ואי נראה לי שהדבר הנכון ביותר 

  . שוויון בתפוקות ותשומות בתוך המערכת

  

 עליונות בדבר אמירה שום, עצמי על שנטלתי במגבלות אין, מזאת יתירה

 אחרים משתנים על אלה אינדיקאטורים באמצעות הנבדקים המשתנים

ש החינוך ילמערכת ש, אני  מודע לכך. באמצעותם להיבדק יכולים שאינם

מטרות ויעדים נוספים ואולי אפילו יותר חשובים  משיפור הישגים 

בסופו של . התמודדות עם אלימות בבתי הספר וכד, מניעת נשירה, לימודיים

הרצוי של מערכת החינוך הוא בוגר המסוגל לתפקד כבוגר " מוצר"דבר ה

ולהשתלב בצורה , סביבתו הקרובה והרחוקה, רווחתו, האחראי לגופו

                                                      

 .בחירה זאת יובא בהמשךפירוט הנימוקים וההשלכות של  1
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, התרבותיים, לית ביותר בכל מעגלי החברה הכלכלייםהאופטימא

אי לכך מדדי ההצלחה הפנימיים של מערכת החינוך הם במידה . והפוליטיים

ויש לשפוט את המערכת לא על פיהם כי אם על , רבה בבחינת מוצרי ביניים

ההכרה בעובדה זאת . פי אותם המוצרים הסופיים שאנו מעוניינים בהם

גדל של מחקרים הבודקים את הישגיה של מערכת בולטת במספר הולך ו

החינוך על פי התרומות שלה לתפקוד הפרט  בתום מסכת לימודיו 

 ,Rothstein at al 2007(הפורמאליים בשלל מעגלי החיים בהם הוא פועל 

Levin at al 2007, EGREES 2005 ( אך כאמור לעיל נאלצנו לוותר על הטיפול

  .בהם במסגרת סקירתנו הנוכחית

  
" גזרה גבולות"ב לבחור היה יכול זאת סקירה של אחר שעורך ספק לי אין

 להתמקד בוחרות שאמנם נוספות סקירות להזמין אולי וראוי, אחרים

 שנכתבה הרבה הספרות את להקיף השתדלתי  אני אך, נוספים בנושאים

, תוך מתן דגש לספרות עדכנית במידת האפשר,, לעיל צייתי אותם בנושאים

  .לעצמי שקבענו לתחומים מעבר גלישה ללא גם, מרובה הייתה הוהמלאכ
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  הקדמה. 1
  

. מאד גדול הוא חינוך במערכות באינדיקאטורים העוסקת הספרות היקף

 תחת,  כאשר התחלתי לעבוד על סקירה זאת2008באמצע שנת  חיפוש

 מיליון 3.5 כמעט העלה  Googleבאתר  Educational Indicators הכותרת

 מיליון 2 העלה בלבד האנגלית בשפה לפרסומים החיפוש צמצום ;םאזכורי

 המכסה, Google Scholar באתר דומה לחיפוש נוסף וצמצום, אזכורים

צמצום נוסף של החיפוש . פרסומים אלף 350-כ העלה אקדמיים פרסומים

 113,000 העלה  EQUALITY AND EQUITY IN EDUCATIONלהגדרה 

 המרמז דבר, בהרבה צנועות תוצאות העלה רייםעב באתרים חיפוש. אזכורים

 התחום עדיין בארץ, היקף רחב הוא זה בנושא הטיפול שבעולם שבעוד כך על

 שנמצאו אינדיקאטורים התאמת שעיקרה, רבה לעבודה בשל בהחלט

 וגיבוש ,הישראלית למציאות הבינלאומית בספרות כמועילים

 . שראלי של המיוחדים לתנאים ספציפיים אינדיקאטורים

 

 ? חינוכיים  אינדיקאטורים  הם  מה

  

 וסיכום עיבוד לרוב הוא)  אינדיקאטורים קבוצת או (חינוכי אינדיקאטור

 מתאראו /ו  עלהמצביע מדד או סמן המהווה נתונים סדרת של סטטיסטי

. בעתיד להתרחש צפוי או בעבר  בה שחל שינוי,  כלשהי  חינוכית תופעה

, פעילותה את ולנטר להעריך הוא חינוכיים  יםבאינדיקאטור הרווח השימוש

יחידה ארגונית בתוך מערכת  של תוצריה ואת איכותה את, תפקודה את

 מדויקות תשובות לתת אמורים והם, חינוכית כלשהי או פעילות/החינוך ו

 רבים במקרים. במערכת שמתרחש למה - ספוראדיות מהתרשמויות – יותר

 בלבד עקיף באופן הקשורה תופעה ומסכם, מתאר, מודד האינדיקאטור

 .(Shavelson at al 1991) לתאר אמור הוא אותה לתופעה

  

 פרט "בגדר הוא) אינדיקאטורים של קבוצה וגם (הבודד האינדיקאטור

 אף ולעתים, מוטה או חלקית תמונה לצייר עשוי והוא, "הכלל על המעיד

 להן שיש תמורכבו מערכות להעריך בבואנו כן ועל, המערכת על, שגויה

 וכמה בכמה להשתמש הוא הכרח רחב ציבור על ניכרת השפעה

 . שלהם והפוטנציאל למגבלותיהם מלאה מודעות מתוך אינדיקאטורים

 

 נגזרים הם שכן', אובייקטיבי 'מתודולוגי כלי אינם האינדיקאטורים

. בהם השימוש על שמחליט מי של והמקצועית  הכללית העולם מתפיסת

 לעיתים היא להשתמש אינדיקאטורים של סוג יזהבא ההחלטה לפיכך

 והיא, מקצועית החלטה שהיא מידה באותה פוליטית החלטה  קרובות

  פי על המערכת של או הארגון של הגבוהים בדרגים קרובות לעיתים מתקבלת

  . קברניטיהם של והיעדים הערכים

  

קאטורים שונים יש קהלי יעד שונים ולרוב האינדי חינוכיים לאינדיקאטורים

 ברמה המדיניות קובעי הם,  העיקרי היעד קהל.  יעד קהלי מספר לרוב יש

 מדיניות של תחום בכל ואיכותי אמין למידע שוטף באופן הזקוקים, הארצית
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 בדומה, חינוכיים לאינדיקאטורים אולם. מופקדים הם עליו החינוך

 דהיע קהלי. נוספים יעד קהלי יש,  אחרים בתחומים לאינדיקאטורים

, מקומיות חינוך מערכות מנהליהם , חינוכיים אינדיקאטורים של הנוספים 

 יםחאזרהורים תלמידים ו, מורים, הספר בתי מנהלי, פוליטיקאים, חוקרים

 איסופו את והמממן, האינדיקאטור יוזם כאשר גם נכון הדבר .מהשורה

 .בלבד אחד גורם הוא ופרסומו

  

הוא אחת הסיבות  חינוכייםה האינדיקאטורים של היעד קהלי ריבוי

 האינדיקאטורים שבין והעדין המורכב הדיאלקטי קשרהעיקריות ל

 השימוש לבין, מדיניות קביעת לצרכי בהם והשימוש הכלליים הסטטיסטיים

. המצומצמת הקבוצה או, הפרט ברמת האינדיקאטורים באותם

 קובעי את המשמש ההשקעה הכספית לתלמיד רמת כגון כללי אינדיקאטור

 או יישוב ברמת כאינדיקאטור יכול לשמש גם, ל"מנכ או שר ברמת המדיניות

 בית של המנהל, המקומית החינוך מחלקת מנהל את גם בודד ספר בית אפילו

 או, תקצוב בתי הספר על להחליט בבואם, הבודד ההורה אפילו או, הספר

 ךסמ על נבנים הכלליים האינדיקאטורים.  אוכלוסיות תלמידים ספציפיות

,  קרובות לעיתים, מתקבלות הפרטניות וההחלטות, פרטניים נתונים איסוף

 במונחים מבוטאת כשהיא הנתונים מהצטברות הנובעות ההכללות סמך על

  . כלליים סטטיסטיים

  

 וצריכים שיכולים מדידה כלי הם חינוכיים אינדיקאטורים, דבר של בסופו

, מסוימת נוכיתחי מציאות לתאר מנת על בהם שמשתמש מי את לשרת

 ולבסס, עתידיות תחזיות לאפשר, שלה ההתפתחות במגמות שינויים לאבחן

 של היתרון.  התחום באותו המתרחש כל על והסברים השערות

 ומסובכת מורכבת מציאות לתאר יכולתם הוא טובים אינדיקאטורים

, תמיד לא אך (כמותית ולרוב יחסית פשוטה– נתונים של מערכת באמצעות

 בתיאור להשתמש ניתן ואז, כמותית במדידה להשתמש אפשר אי לפעמים

 יחד. ומבוקרת שיטתית, שוטפת בצורה הנאספת -)יחסית מדידה או, איכותי

 באינדיקאטורים שימוש של החשובים שהיתרונות לזכור צריך זאת עם

 לפעמים עלולים, חברתיות חינוכיות תופעות לבחינת וכמותיים סטטיסטיים

 ביותר הטובה ותהיה , אינדיקאטורים מערכת שלכל, דההעוב את להסתיר

 של העיקריות המגבלות. להן מודעים להיות שחשוב מגבלות יש

  :הן האינדיקאטורים

  

 של מלאה תמונה לתת, בודד אינדיקאטור של בכוחו אין לרוב  .א

 של איסוף, זאת עם יחד. מטבען ומסובכות מורכבות שהן חינוכיות תופעות

 של ההתפתחות כווני על ללמוד מאפשר זמן פני על אינדיקאטורים כמה

 . התופעה אותה

 כלל בדרך מבטא,  אובייקטיבי נשמע הוא אם גם, אינדיקאטור כל  .ב

 בין והסמויים הגלויים הקשרים בדבר, האינדיקאטור יוצר של תפיסתו את

 הוא עליה התופעה  לבין האינדיקאטור הכנת במסגרת הנאספים הנתונים

 .להעיד אמור
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 מציאות מבטא רק לא מסוים באינדיקאטור השימוש עצם תיםלעי  .ג

 על משפיע, הישגים מבחני נתוני איסוף לדוגמא. (עליה משפיע גם אם כי

 ) הספר בית וארגון, ההוראה שיטות, הלימודים תוכניות

 מטרות להציב יכול אינו – שבהם הטוב לא גם – אינדיקאטור אף  .ד

 תוכניות לגבי והפסד רווח זנימא לערוך או, תוכניות להעריך, ויעדים

 של לשיקוליהם בלעדית הנתונים תחומים הם אלה. חינוכיות והתפתחויות

  .ההחלטות ומקבלי המעריכים

  

, להערכתנו? טוב אינדיקאטור מהולאור האמור לעיל נשאלת השאלה 

  .מידה אמות במספר לעמוד חייב טוב אינדיקאטור

  

לניטור  באינדיקאטור הצורך– התיאורטי הביסוסממצאי מחקרים ו

 למדוד אפשר אי כאשר לרוב מתעורר, תופעה חינוכית או חברתית מסוימת

 אותה מודדים כן ועל, ומיידי רייש באופן למדוד רוצים אותה התופעה את

 שיש התופעה עם קשר לה ויש למדוד ניתן כן אותה ,אחרת תופעה באמצעות

 מכרעת במידה מותנית האינדיקאטור של איכותו, לפיכך . לבדוק בכוונתנו

או / והחינוכית בתיאוריה אחרת בלשון או, הסיבתי בקשר ומיידית

 רוצים אותה התופעה לבין שבינו, הפוליטית או אחרת, הכלכלית, החברתית

פריסת המורים בבתי ספר לפי הרמה  על ללמוד רוצים אם: לדוגמא .למדוד

 ומשקל גובה על נתונים לאסוף טעם איןהסוציו אקונומית של בתי הספר 

 גובה בין סיבתי קשר הקושרת סבירה תיאוריה יש כן אם אלא – המורים

 על מחליטים היינו אם שני מצד. לפריסתם בבתי הספר המורים ומשקל

והתמריצים הנלווים על , העבודה מתנאי כחלק למורים עבודה בגדי הספקת

 לאסוף ןועניי טעם בהחלט היה , מנת להביא מורים טובים לאזורי מצוקה

 המצביעים רבים מחקרים יש אם, כן כמו. המורים ומשקל גובה על נתונים

 טעם יהיה לא תלמידיהם להישגי המורים השכלת בין קשר שאין כך על

 את להביא המורים יכולת על ללמוד רוצים אם השכלה על נתונים לאסוף

 ,משכורת למורים לשלם  צריךש מיל זאת לעומת. הישגים לידי התלמידים

, המורים שכר את לקבוע ראוי איסופם סמך שעל יותר טובים נתונים לו ואין

 האמור לאור. רבה משמעות בעל יהיה המורים השכלת של האינדיקאטור

 חינוכי אינדיקאטור של לאיכותו באשר הראשונה שהשאלה ברור, לעיל

 מה תהיה השנייה השאלה ואילו, למדוד אמור הוא מה את היא נשאל אותה

 זה באינדיקאטור השימוש את המצדיק והתיאורטי העובדתי בסיסה הוא

 הספציפי שהאינדיקאטור חשוב, דומה בהקשר. האמורה התופעה למדידת

 ההחלטות קובעי את המשמשים אחרים אינדיקאטורים עם בהתאמה יעמוד

 .נתונה תופעה למדידת

 

 חייב הוא, ושמיש יעיל יהיה שאינדיקאטור מנת על – האיסוף תהליך

 להיות צריכים הנתונים כל קודם. איסופו במהלך תנאים במספר לעמוד

 הנאספים בנתונים להשתמש עדיף רבים במקרים. יחסית בקלות זמינים

 איסוף שבמהלך חשוב. שוטפים אדמיניסטרטיביים לצרכים הכי בלאו

 כאן גם ושוב. נכונים לא נתונים למסור גורם לאף תמריץ יתהווה לא הנתונים

 הנבדקים, מערכתיים תפעוליים לצרכים שוטף באורח נאספיםה נתונים



8 

 בלס תכנון וייעוץ חינוכי חברתי

        025335878025335878025335878025335878פקס פקס פקס פקס     0000777777775343042534304253430425343042: : : : טלטלטלטל    90805908059080590805מיקוד מיקוד מיקוד מיקוד     1179117911791179ח ח ח ח ....מבשרת ציון תמבשרת ציון תמבשרת ציון תמבשרת ציון ת

 EMAIL;  nachum03@gmail.com            0508-839600טלפון נייד טלפון נייד טלפון נייד טלפון נייד 

 

 איסוף לצורך עדיפים ומהימנותם לדיוקם באשר מזומנות לעיתים

  לתועלת יחסית נמוכות להיות האיסוף עלויות על, ולבסף. האינדיקאטורים

אין טעם להשקיע מיליון שקל , ממנו לקבל צופים האינדיקאטור שמזמיני

  .תביא אולי לחיסכון של מאה אלף שקלבאיסוף אינפורמציה ש

 

 פשטות. מרכזיים היבטים בשני בעיקר מדובר כאן. הפרסום תהליך

 . שלילית נלווית השפעה היעדר, ובהירות

  

 הן להסבר יחסית ופשוט מובן להיות האינדיקאטור על -  ובהירות פשטות

 עדי קהלי למספר לענות  יוכל שהוא רצוי. בו למשתמשים והן הרחב לציבור

 יכולים חינוכיים שאינדיקאטורים רבות יעד קבוצות על לחשוב אפשר. שונים

 . כלשהן החלטות לקבל שעליהן בשעה אותן לשמש וצריכים

  

 לא האינדיקאטור שפרסום חשוב - שלילית נלווית השפעה היעדר

 חשובים בהיבטים או הנמדדת בתופעה ישירות הפוגעים תהליכים ייצור

 על עונה ואינו בשימוש המצוי לאינדיקאטור בולטת דוגמא. במערכת אחרים

 פרסום. ספר בתי של הישגים מבחני תוצאות פרסום הוא אלה קריטריונים

 הסוציו ההרכב לבין ההישגים שבין ההדוק הקשר על מקיף הסבר ללא כזה

 יכול, )ומורכב קשה קרובות לעיתים שהוא הסבר (הספר בתי של אקונומי

 והגברת מסוימים ספר מבתי תלמידים בריחת וןכג קשות לתופעות להביא

 הנמדדים נושאים על בהוראה דגש שימת, אחרים ספר לבתי הביקוש

 .  'וכד אחרים חשובים נושאים הזנחת תוך במבחנים

  

 

מי הם המוסדות העיקריים המגבשים אינדיקאטורים 
  ?חינוכיים

  

 איסוףב המטפלים לגופים מעבר – שונים גופים מספר פועלים אירופהב

 שמטרתם – מדינה בכל חינוכיים סטטיסטיים נתונים של השוטף הרשמי

 העיקרי הגוף 2.בינלאומיות השוואות המאפשרים, אינדיקאטורים פיתוח

  INESפרויקט 1988-ב הוקם  אשר במסגרתו  ,OECD הוא בכך העוסק

)International Indicators of Education Systems( ,25 מעל משתתפות בו 

, משנה קבוצות ארבע פועלות הפרויקט במסגרת. ישראל ובהן נותמדי

 שוויון לאי הנוגעים באינדיקאטורים גם רב עניין מהן אחת לכל טבעי שבאופן

 . מטפלות הן בהם בתחומים

  

 Eurydice  - The Information Network on הוא השני האירופי הגוף

Education in Europe .אירופית מוסדית כרשת עצמו את מגדיר זה גוף ,

                                                      

כלל מקבילים ללשכה -בדרך, בכל הארצות המפותחות קיימים גופים מקומיים 2

הממונים על איסוף הנתונים הסטטיסטיים , המרכזית לסטטיסטיקה בישראל 

המפתחים , או גופים ייעודיים לסטטיסטיקה חינוכית, באותן המדינות

 .עי המדיניות באותן הארצותהמשמשים את קוב, אינדיקאטורים  בתחום החינוך
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, באירופה נוספות מדינות ולשלוש המשותף השוק לארצות המשותפת

 החינוך מערכות על השוואה-ובר אמין מידע של ולהפצה, למעקב, לאיסוף

 .שונים חינוך בנושאי רחב נתונים מאגר מתחזק זה גוף. באירופה

 

וכנות הס, ם ובמיוחד הסוכנויות שלו כגון אונסקו"האוגוף אחר חשוב הוא 

 , המפרסמות כל אחת בתורן סטטיסטיקות חשובות,  לפיתוח  ויוניצף

 היכולות לתת לנו מושג על הפערים החינוכיים בייחוד ברמה הבינלאומית 

)INNOCENTI REPORT 2004, HUMAN DEVELOPMENT INDEX, WORLD 

EDUCATIONAL INDICATORS, EDUCATION FOR ALL GLOBAL 

MONITORING  .(  

  

 אינדיקאטורים המפתח, מרכזי פדראלי ממשלתי גוף קיים ב"בארה

 מדי המפרסם, )NCES (חינוכית לסטטיסטיקה הלאומי המרכז, חינוכיים

 מפרסם גם המרכז. אמריקאיים חינוכיים אינדיקאטורים של שורה שנה

 המדינות לשמונה בהשוואה מתמקד כשהוא, בינלאומיים אינדיקאטורים

, פיעים גם בפרסומים שונים של הבנק העולמינתונים רבים מו. המפותחות

 ציבוריים, מדינתיים, רבים גופים יש לכך בנוסף. וקרן המטבע הבינלאומית

  .חינוכיים לימודיים ופערים שוויון אי של בסוגיות עיסוקם שעיקר ופרטיים

  

 אינדיקאטורים בגיבוש בישראל העוסק היחיד וכמעט, העיקרי הגוף

 נתונים שנה כל המפרסמת, לסטטיסטיקה רכזיתהמ הלשכה הוא, חינוכיים

 3.בנושא מיוחדים פרסומים של ושורה, לישראל הסטטיסטי בשנתון חשובים

 בראי החינוך "בפרסום נתונים שנה מדי לפרסם נהג החינוך משרד גם

 הפערים של לנושא הנוגעים כאינדיקאטורים להגדירם שניתן, "המספרים

 המרכזית הלשכה נתוני על ככולם בםרו התבססו הם אך, החינוך במערכת

 מנתונים רבה במידה ניזונים מצידם אלה כאשר (לסטטיסטיקה

 אגף כגון, החינוך במשרד שונים גורמים ידי-על הנאספים אדמיניסטרטיביים

 נתוני האוספות והגזברויות החשבות, תלמידים נתוני האוסף חינוך מוסדות

  ). 'וכו מורים

  

 המוציאים, מחקר מכוני כמה יש, סטיקהלסטטי המרכזית ללשכה פרט

, חברתית מדיניות לחקר טאוב מרכז כגון, שנתיים פרסומים שוטף באופן

, הילד לשלום והמועצה, והערכה לבחינות הארצי המרכז, אדווה מרכז

 חינוכיים אינדיקאטורים גיבוש של התחלות בפרסומיהם לראות שאפשר

                                                      

מובן מאליו שיש גופים מחקריים ומוסדיים רבים הן בארץ והן בחוץ לארץ  3

אולם רק הלשכה . המפרסמים מחקרים ונתונים בנושא של כוח אדם בהוראה

יתירה . המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים כאלה מדי שנה באורח שוטף

ואינם יוצרים כמעט , סומי הלשכהמזאת הגופים האחרים נסמכים לרוב על פר

כמו כן בשעה שגופים אחרים עורכים מחקרים בהיקף . מערכות נתונים  משלהם

הרי שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מרכזת נתונים כלל , מצומצם ואקראי

או מספר שנים , מערכתיים או של מדגמים רחבי היקף החוזרים על עצמם מדי שנה

 .תיותבצורה המאפשרת עריכת סדרות ע
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. אי שוויון במערכת החינוךהעוסקים בין השאר גם בנושאים של פערים ו

 הם גם מכילים ישראל ובנק לאומי לביטוח המוסד של השנתיים חות"הדו

 לאחרונה. בהם להשתמש יכולה החינוך שמערכת, אינדיקאטורים כמה

 לגבש מתפקידה שחלק, והערכה למדידה הארצית  הרשות גם הוקמה

 . 4חינוכיים אינדיקאטורים

 

ליהם התבססנו בסיסי המידע ועבודות מרכזיות ע
  .בעבודתנו  במסגרת המסמך

  

הפרסום המרכזי של אינדיקאטורים חינוכיים בארצות המפותחות הוא 

המהווה  Education at Glance –   הלא הוא OECDהפרסום הנערך על ידי 

, החשוב ביותר של אינדיקאטורים חינוכיים בינלאומיים פרסוםבעצם את ה

 מאז, שנה מדי מתייחס פרסום זה. שונים אינדיקאטורים 120- וכולל בתוכו כ

 מערכת ומספק חינוכיים אינדיקאטורים של ארוכה לשורה, התשעים שנות

 נתונים מערכת. שונים חינוך בתחומי אינדיקאטורים של ומעודכנת עשירה

 של המצב את למדוד כיצד, המקצוע אנשי בין רחב קונצנזוס משקפת זאת

כאמור , הוא זה קונצנזוס 5.נלאומיתבי בראייה הלאומיות החינוך מערכות

 וכינוסים שונות וועדות במסגרת הידברות של ממושך תהליך של פריו ,לעיל

-ב הכלולים האינדיקאטורים . לו שותפים ישראל שנציגי, רבים מקצועיים

EAG ,המושקעים והכספיים האנושיים המשאבים על אינפורמציה מספקים 

 להשקעה התמורה ועל, וההוראה ךהחינו מערכות פועלות כיצד, בחינוך

 בין המבחינה, מארגנת במסגרת מוצגים החינוכיים האינדיקאטורים. בחינוך

 בהתאם לקבוצות ומחולקים, המערכת בתוך הפועלים הגורמים

 מזהה  הפרסום, ולבסוף. אלה גורמים של פעולתם לתוצאות להתייחסותם

 של תפוקות יכותא: חינוך מדיניות בעיות של עיקריות קטגוריות שלוש

 מידה ובאיזה, המערכת בתוך חברתיים ופערים צדק של שאלות, המערכת

 Education at ( צרכיה על לענות יכולים במערכת המושקעים המשאבים

Glance 2006.( 

  

 המחקרים הם חינוכיים אינדיקאטורים של נוספים חשובים מקורות

 שוטף באופן יםהנערכ, )TIMSS, PISA, PIRLS (הגדולים הבינלאומיים

 והישגים, בחינוך השקעה על חשובים נתונים הם גם וכוללים, שנים כמה מדי

, הארץ אותה בני לעומת מהגרים (שונות מיון בחינות לפי דיפרנציאליים

                                                      

העומדת בראש , בין החוקרים שעסקו בנושא זה בישראל נזכיר את מיכל בלר 4

כמו . ר אשר בן אריה מהמועצה לשלום הילד"וד, הרשות הארצית למדידה והערכה

והמועצה , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כן  עובדים בכירים ממשרד החינוך

לה האירופית המפתחים הם חברים פעילים בחלק ממוסדות הקהי,  להשכלה גבוהה

 .אינדיקאטורים בינלאומיים
אם כי יש כמובן חילוקי דעות מקצועיים בנושאים שונים כגון השימוש בנתוני  5

לשם , לפי אינדקס כלל הסחורות והשירותים) $PPPִ(דולרים מושווי ערך קניה 

ראה מכתבה של (ותשומות אחרות , השוואת עלויות ואיכויות של כוחות הוראה

  )ר שלייכר"רות קלינוב לד' פרופ
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 סוציו ונתונים, השפה דובר שאינו מי לעומת המבחן של השפה דוברי

רים בבית מספר הספ, מקצוע והשכלת ההורים,  כגוןאחרים אקונומיים

,  אמינות חלק מהנתונים.'פינת ישיבה וכד, וקיומם או היעדרם של מחשב

.  בעיקר אלה המבוססים על דווחי התלמידים מוטלת לעיתים בסימן שאלה

 -IEA (בינלאומי מחקרי גוף ידי-על מאורגנים ופירלס טימס מבחני

International Education Association (בידי ומבוצע מאורגן פיזה ואילו 

OECD .וארגון אונסקו, העולמי הבנק כגון, נוספים גופים יש לכך מעבר 

 אינדיקאטורים של ובפרסום בעיבוד העוסקים, ואחרים, הבינלאומי העבודה

 . חינוכיים

  

בסקירתנו הנוכחית נעזרנו במיוחד במספר עבודות שעסקו מפורשות 

בארצות בנושאים של אינדיקאטורים המצביעים על פערים חינוכיים 

  .המפותחות

  

 European Group of Research פורסמה בבלגיה עבודה חשובה של 2003- ב

on Equity of the Educational Systems , שעסקה בגיבוש אינדיקאטורים

). EGREES 2005(להערכת שוויון והוגנות במערכות החינוך באירופה 

אך , יון בחינוךהעבודה כוללת התייחסות קצרה לגישות שונות לנושא השוו

,  אינדיקאטורים שונים29עיקרה מוקדש לתיאור ואופרציונאליזאציה של 

שרק חלק מהם נוגעים ישירות למה שנהוג לרוב להתייחס כאינדיקאטורים 

המסמך . לאי שוויון דהיינו לתשומות ולתפוקות הישירות של המערכת

, וךלתוצאות ארוכות הטווח של החינ, "סביבת החינוך"מתייחס גם ל

כל זאת בשלושה , ולעמדות התלמידים וההורים למהות השוויון בחינוך

והשכבה החלשה ביותר שאינה מגיעה , הקבוצה, הפרט, חתכים עיקריים

 פורסמה 2008- ב.להישגים המינימאליים המצופים בתוך מערכת החינוך

 at al 2008)  Rothstein (A Report Card onבבוסטון עבודה אחרת 

Comprehensive Equity: Racial Gaps in the Nation’s Youth 

Outcomes  שחלקם  ,  גם כן התייחסות לאינדיקאטורים רביםשכללה

העבודה . נוגעים לתחומים שאינם קשורים ישירות למערכת החינוך

חשיבה ביקורתית , ידע אקדמי בסיסי: מתייחסת לפערים בשמונה תחומים

, אחריות אזרחית, יים ויחס לעבודהכישורים חברת, ויכולת לפתרון בעיות

הכנה לעבודה , היחס לאמנות וספרות, בריאות נפשית, בריאות פיזית

מעבר לכך נבדקו הפערים בתשומות המשפיעים בתורם על כל . מקצועית 

נבדקו ) כולל בתשומות(כאשר בכל אחד מהתחומים , אחד מהתחומים הללו

קללו בצורות שונות על ידי ששו, נתונים שונים) לעיתים עשרות (מספר רב 

 .מומחים

  

ניסיון נוסף לערוך מערכת אינדיקאטורים שלמה המאפשרת השוואה בין 

וכמובן גם בין תת יחידות בתוך המדינות היא , ב"מדינות שלמות בארה

 במסגרת הפרויקט EDUCATION WEEKמערכת שפותחה בידי 

QUALITY COUNTS 2008 . חסות גם מערכת זאת כוללת בתוכה התיי

ידע , תעסוקה של ההורים, הכנסת הורים, לגורמים כגון  השכלת הורים

השתתפות בחינוך , הישגים לימודיים במקצועות שונים, באנגלית של ההורים
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תעסוקתיים , הישגים השכלתיים, נשירה בחינוך העל יסודי, בגיל הרך

רכות נתונים שונים על ההבדלים במימון של מע, וכלכליים של בוגרי המערכת

  .'החינוך השונות וכד

  

  

  מבנה המסמך
  

 ברקע בקצרה נדון הראשון בחלק. חלקים מכמה מורכב הנוכחי המסמך

 הבמה לקדמת חינוך במערכות השוויון אי נושא לעליית ההיסטורי

 לאי השונות בהגדרות נדון השני בחלק, בפרט ובארץ בכלל בעולם, הציבורית

 בוני את והמשמשות שונים קריםחו אליהם שהגיעו כפי ולפערים שוויון

 באינדיקאטורים נדון השלישי בחלק, השוויון אי לבחינת  האינדיקאטורים

 נדון הרביעי בחלק, התשומות בתחום פערים בצמצום העוסקים

 ובחלק, בתחום התפוקות פערים בצמצום העוסקים באינדיקאטורים

 מערכת לגיבוש באשר ובהמלצות הממצאים בסיכום נעסוק האחרון

  .בישראל פערים וצמצום שוויון אי עם להתמודדות אינדיקאטורים

  

 היא במערכת השוויון אי מידת לבחינת השונים האינדיקאטורים בחירת

 ההיבטים על ביותר כמשפיעים, נובעיני , הנחשבים ההיבטים של פונקציה

 במידה נקבעת, אלה היבטים  ומהות זהות. החינוך מערכת של החשובים

 המהוות שונות וחברתיות, פדגוגיות, אידיאולוגיות שיקולים תממערכו  רבה

 להזדקק שאמור מי של ההחלטות קבלת למערכת התשתית את

היות ואין כמעט היבט של מערכת החינוך שאין לו זיקה  . לאינדיקאטורים

 נבחר אנו גם, ישירה או עקיפה לסוגיית הפערים ואי השוויון במערכת החינוך

 ביותר החשובים המשתנים את להערכתנו המתארים האינדיקאטורים את

וחברתיים על פי  חינוכיים היבטים של שלמה שורה על ביותר והמשפיעים

כמעט כל אחד מאינדיקאטורים אלה ניתן לעיבוד על פי . הערכתנו ותפיסתנו

) אזורית ומקומית, מחוזית, ברמה ארצית(פרמטרים גיאוגראפיים 

לפי שלבי (חינוכיים , )צות אוכלוסייה שונותלפי קבו(סוציולוגיים חברתיים 

את העיבוד יש לערוך בהתאם לעניין של . ב"וכיו, )חינוך וסוגי חינוך

  .המשתמש באינדיקאטורים

  

 הרקע את נציג,  זאת בסקירה לכלול בחרנו אותו, אינדיקאטור  כל  לגבי

הנחות עבודה גלויות או  או תוחינוכי ותתיאורי של ןקיומ (בו לשימוש

 את, )אחרות סיבות או, בתחום העוסקים של מצטבר וניסיון ידע, מויותס

ות והנחות העבודה שפורטו לתיאורי באשר המחקריים הממצאיםעיקרי 

, ועיבודם הנתונים איסוף דרכי, באינדיקאטור לשימוש שהביאובשלב קודם ו

 בנתונים אפשריים ושימושים, האינדיקאטור בפרסום הקשורות הסוגיות

 בכל התייחסות נכלול גם האפשר במידת . אינדיקאטורה שמספק

ציון המחקרים העיקריים שעסקו בסוגיה  תוך, לישראל אינדיקאטור

 אקונומיים סוציו רקע נתוני לפי באשר לפערים ואיזכור עיקרי ממצאיהם 

היות ולהערכתנו אי השוויון  . בפרט לערבים יהודים ובין באוכלוסייה בכלל
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 בסקירתנו נתייחס לא, לל בתוכו גם ממדים אחריםעל פי ממדים אלה כו

 . וגיאוגרפיים, דתיים לפערים ולא, המינים בין לפערים

  

שעבודתנו איננה סיכום של הידוע , אנו מוצאים לנכון לחזור ולהדגיש

כי אם , והמקובל בדבר אי שוויון ופערים במערכת החינוך בעולם ובישראל

המקובלים , ת אי שוויון ופעריםסקירת ספרות על אינדיקאטורים למדיד

  אי לכך לא מצאנו לנכון להביא נתונים רבים על . בארצות מפותחות ובישראל

או על התפתחות אי השוויון , אי השוויון במערכת החינוך בישראל כיום

נתונים אלה מצויים למכביר במקומות שונים כולל בעבודות שנכתבו . בעבר

אדלר ובלס , 1997אדלר ובלס (אדלר ' ופעל ידי כותב סקירה זאת יחד עם פר

  ).בהכנה (2009אדלר ובלס - ו2003
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 ההיסטורי הרקע - 'א חלק
  

 שוויון ואי פערים להעריך מנת על  הנהוגים אינדיקאטורים בדבר הדיון את

 שוויון יתר להשגת כוללת במדיניות הדיון במסגרת לקיים יש חינוך במערכות

 הקשר את לנתק והשאיפה, שונות לוסייהאוכ קבוצות בין לימודיים בהישגים

  .  הלימודיים הישגיהם לבין התלמידים של סביבתיים רקע תנאי שבין הגורדי

 

קאהן .ס, 1999לוי . א(.שנה חמישים כמעט מזה מתקיים זה דיון בישראל

, 1978אדר .ל, 1980 בלס .נ, 1974אלגרבלי .מ, 1994נשר .פ, ג,ב, א1985

 לא , וכאמור לעיל , סקירתנו של המוקד זאת לכל מודעים בהיותנו) . ואחרים

, בישראל החינוך במערכת השוויון אי של השונים ההיבטים בתיאור יהיה

 וניתוח תיאור אם כי, )על כך כבר נאמר ונכתב רבות (  לצמצמו והמאמצים

 בישראל החינוכית המקצועית בספרות המוזכרים השונים האינדיקאטורים

 המציאות את בנאמנות לשקף שיכולים, ותהמפותח העולם ובארצות

 בפעולתם המדיניות קובעי לרשות ולעמוד, בה המתחוללים והשינויים

  6.השוויון אי לצמצום

  

 בכל - החינוך במערכת שוויון שאי היא זאת ספרות בסקירת העבודה הנחת

 חייבת שהמערכת חשובה חברתית בעיה  מהווה   - שיוגדר ואופן צורה

 והמשאבים היות. ועיקר כלל מאליו מובן אינו זה דבר .איתה להתמודד

 לזכות מנת ועל והיות, מוגבלים הם החינוך מערכת לרשות העומדים

 הכרה לקבל עליה מסוימת בעיה פתרון לצורך למשאבים בתביעה בעדיפות

, תחומים בין מאבק, קיים לעולם, להעדפה הראויה חשובה חברתית כבעיה

 מונה המחקרית הספרות . שכזאת הכרה  על שונים  ומסגרות תוכניות

 ) .2004בלס ואדלר (.חברתית לבעיה יהפוך שנושא מנת על תנאים שלושה

 

 לערכים בסתירה העומד, באוכלוסיה גדול חלק של, אובייקטיבי מצב.   1

 .למטרותיה או, החברה של הכלליים

 נותבהתארג ביטוי לידי הבאה מודעות, זה למצב  ציבורית  מודעות .  2

  .הנידון המצב י לשינו ופוליטית חברתית

, חברתית פעולה באמצעות הזה המצב לשינוי באפשרות הכרה קיום.   3

 Merton &Nisbet) פתרון חסרת בבעיה מדובר שאין  -   אחרות   ובמלים

1961) .   

  

 בין שוויון אי שקיים כך על מדברים איננו שוויון אי על מדברים כשאנו

 אם כי, )לצמצומו לפעול יש כאן גם כי אם (מאליו מובן אהו זה דבר. פרטים

 וכלה וגזע במין החל שונים בהיבטים מזו זו השונות קבוצות בין שוויון אי על

                                                      

, הנוכחות הדומיננטית של הספרות המחקרית האמריקאית בולטת בסקירה 6

ייתכן שהסיבה . במיוחד לאור הדלילות היחסית של הספרות המחקרית הישראלית

, אך כמובן ייתכן.  לספרות בשפה האנגליתתתייחסשלנו מ שהסקירה לכך היא 

מסביר את הנוכחות האמריקאית הגדולה ב בנושא זה "שאכן היקף המחקר בארה

  . בסקירה
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 נעוץ זה שוויון אי של מקורו. ואחרים דתיים לאומיים, כלכליים רקע בתנאי

, אובייקטיבית במציאות,  הרווחות באידיאולוגיות, החברתיים בהסדרים

  . האדם בני בין המולדים הבדליםוב

  

 מההוויה כחלקכמובן מאליו ו זה שוויון אי התקבל ההיסטוריה לאורך

 אי את להביא ההזדמנות במתן ראו אף מסוימות אידיאולוגיות. האנושית

 הביטוי. האנושית הקדמה את המניע המנוע את, ביטוי לידי הטבעי השוויון

 הנפרדות האליטיסטיות החינוך מערכות היו זאת לתפיסה המעשי

 המוכשרים התלמידים לכל פתוחות היו לכאורה אשר, מוכשרים לתלמידים

 והקבוצות השולטים המעמדות את שירתו תמיד כמעט" פלא בדרך "אך

 כמו במדינות בימינו גםתפיסות אלה היו דומיננטיות  .  בחברה החזקות

 שולטותמהן עדיין שלטו ובחלק  בהן  , עד לפני שנים לא רבות, אפריקה דרום

 השוק אתבשנים האחרונות " שגילו "במדינות גם. גזעניות עולם תפיסות

 העמים חבר ממדינות וחלק ויטנאם סין כגון ,הקפיטליסטי והקרדו, החופשי

 אינם עומדים וחינוכיים לימודיים ופערים שוויון אי של נושאים, לשעבר

ת העומדים בראש אם אפשר למצא בהצהרו אם  ( החינוכי הדיון במרכז

מערכות חינוך במדינות אלה הצהרות בדבר חשיבות השוויון וצמצום 

 .שלהם אידיאולוגי המוסרי בהיבט שלא ובוודאי,  )הפערים

  

 בהישגים השוויון אי נושא הפך העשרים המאה של השנייה במחצית רק

 לבעיה המפותחותהמערב  בארצות שונות אוכלוסייה קבוצות בין לימודיים

. לפתרונה דרכים ולחפש, עמה להתמודד שיש מרכזית וחינוכית תחברתי

 ראשון בשלב -החינוך מערכות פתיחת הוא לכך שהביא המרכזי הגורם

 שבעבר האוכלוסייה של רחבות לשכבות -יסודיות העל מכן ולאחר היסודיות

צעד שהיה מלווה בחשיפה , ללמוד זכה מהן מיעוט שרק או כלל למדו לא

 להבדלים גדולים בתנאי הלימוד מחד ובהישגים הלימודיים אישית וציבורית

 גם לכך מעבר. מאידך של תלמידים משכבות חברתיות וכלכליות שונות

, והכלכלית הפוליטית הדמוקרטיזציה מגמות התחזקות כגון התפתחויות

 למוביליות חשוב כמכשיר השכלה של במרכזיותה ההכרה התגברות

 החיים תנאי של מיידית השוואה פשרתהמא התקשורת והתפתחות, חברתית

 השוויון אי נושא להעלאת הן גם תרמו, שונות אוכלוסייה קבוצות בין

 את הבליטו אלה התפתחויות. הציבורית לתודעה החינוך במערכות והפערים

, המערב מדינות רוב של המוצהר השוויוני החברתי האתוס בין החמור הניגוד

 . שלהן ינוךהח במערכות השוררת המציאות לבין

  

 הדיון למרכז החינוכיים והפערים השוויון אי נושא כניסת של התוצאה

 ידי על, הציבוריים ללחצים, איטית לרוב ,היענות כלל בדרך הייתה החינוכי

 אוכלוסיות בפני סגורות בעבר שהיו חינוכיות מסגרות של יותר רחבה פתיחה

 עם ההתמודדות. קנתמת העדפה של שונים צעדים ואימוץ, גדולות תלמידים

 לתנאיהן בהתאם שונות בארצות שונים דגשים קיבלה השוויון אי בעיות

 הששים בשנות בולט ביטוי לידי באה היא, לדוגמא, ב"בארה. הספציפיים

 ולבנים כושים תלמידים של הכפויה האינטגרציה במדיניות  והשבעים

 במציאות שחינוך שקבע פורסםמ דין פסק בעקבות ועידוד דחיפה שקיבלה
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 מנוגדת הגזעית ההפרדה כן ועל שוויוני חינוך להיות יכול אינו הפרדה של

 באנגליה)    Brown vs. Board of Education 1956 (האמריקאית לחוקה

  ובגרמניה   ,מקיפים יסודיים על ספר בתי בפיתוח התבטאה היא ובשבדיה

 למידיםת בין ההפרדה את שביססו המקבילות המערכות כנגד במאבקים

 מעבר. מבוסס אקונומי סוציו מרקע לתלמידים נמוך אקונומי סוציו מרקע

 שילוב של מגמות להתחזקות עדים אנו המפותחות הארצות בכל כמעט לכך

 של דמוקרטיזציה של למגמות ביטוי היא שגם, הרגיל בחינוך חריגים ילדים

 לא השלישי העולם ממדינות ההמונית ההגירה תופעת. חינוך מערכות

) למערבה אירופה מזרח ממדינות גם ובאחרונה (המפותח העולם מדינות

 את והעצימה החריפה רק, שעברה המאה של האחרון ברבע ביותר שהתגברה

 ההכרה. מאידך איתה להתמודד הכורח ואת, מחד שוויונית האי המציאות

  האירופי האיחוד של בעבודה ממצה ביטוי לידי באה החדשה במציאות

  :הקובעת

  

 הביא, 20-ה המאה של השנייה במחצית במלואו שמומש חינם חובה ינוךח  "

 חדרי לאותם, שונות כישורים מערכות עם, החברה שכבות מכל תלמידים

 ההכרה התגברה כן אלה בכוונים התפתחו החינוך שמערכות ככל. כיתות

 הסוציו מרקעם רבה במידה מושפעים התלמידים של הלימודיים שההישגים

 הזדמנויות ששוויון לכך גרמה זאת במציאות ההכרה. התרבותי או אקונומי

 כדרך נתפס זה שוויון  . רבות אירופיות מדינות של בחקיקה מנחה כקו אושר

 קשיים על להתגבר להם שתאפשר התחלה לנקודת התלמידים כל את להביא

 בקו ההתחשבות. התרבותי או אקונומי הסוציו מרקעם הנובעים חינוכיים

 תלמידים קבוצות של המיוחדים לצרכים התייחסות משמעותה הז מנחה

 Eurydice)"אלה צרכים על העונות  משאבים הקצאת שיטות ופיתוח, אלה

2001)  

  

 שונות אוכלוסיות בין לימודיים פערים עם ההתמודדות נושא, בישראל

 ופריפריה, לערבים יהודים, למזרחיים אשכנזים, לותיקים עולים בין בעיקר(

 במערכת הרפורמה על הדיונים במסגרת רבה בולטות לראשונה קיבל) ומרכז

הדגש של .  החינוכי היום מסדר יורד אינו ומאז, )1985 ואמיר בלס (החינוך

המאמצים לחפש פתרונות לבעיה מופנה לעיתים בכיוון של אינטגרציה של 

המשאבים הכספיים המיועדים לצרכי הגדלת לעיתים בכיוון של , תלמידים

לעיתים בכיוון של תוכניות ,  והקצאתם הצודקת והיעילהפה מתקנתהעד

כאשר בדרך כלל כל ,  ולעיתים לנושאים אחרים,לימוד ושיטות הוראה

המרכיבים הללו מופיעים בעצמה משתנה לאורך הזמן במלאי האמצעים 

שצמרת משרד החינוך  נוקטת בהם על מנת להתמודד עם משימת צמצום 

  . הפערים

  

 לצמצום השואפים הגורמים את  הנחתה  לכל בדרךש  והאקסיומה היסוד הנחת

 בכל דומה והיכולת שרוןיהכ פיזורש הייתה והחינוכיים הלימודיים הפערים

 בתשומות שוויון אי של בהתאם לגישה זאת ברור שמקורו. שבאוכלוסייה הקבוצות

 הוא יותהחינוכ ותפוקותיהן, החינוך במערכת שונות אוכלוסייה לקבוצות המגיעות

, פעולתה דרכי, החינוך מערכת מבנה ידי על מועצם והוא, חברתי היסטורי



17 

 בלס תכנון וייעוץ חינוכי חברתי

        025335878025335878025335878025335878פקס פקס פקס פקס     0000777777775343042534304253430425343042: : : : טלטלטלטל    90805908059080590805מיקוד מיקוד מיקוד מיקוד     1179117911791179ח ח ח ח ....מבשרת ציון תמבשרת ציון תמבשרת ציון תמבשרת ציון ת

 EMAIL;  nachum03@gmail.com            0508-839600טלפון נייד טלפון נייד טלפון נייד טלפון נייד 

 

 המנהיגים ואת בכללותה החברה את המנחות חינוכיות החברתיות והתפיסות

 תיאורטית והצהרתית –עקרון נוסף שהנחה  .ועובדיה, המערכת בראש העומדים

 חברתיות קבוצות בין שוויון  את קובעי המדיניות בישראל היה שאי-לפחות 

 והוא, ומזיק צודק בלתי הוא', וכד מעמד, מין, גזע, דת של במונחים המוגדרות

 גורם, השוויון אי,  יתירה מזאת  .החברתיים החיים ולרקמת ליציבות סכנה מהווה

 המדינה של ליכולתה סכנה ומשקף, רב כלכלי ונזק, פוטנציאליים כישרונות לאובדן

 ואי היות,   ועל כן  .הגלובאלי הכלכלי בשוק אחרות מדינות עם בהצלחה להתמודד

 אם, אפשרי הוא השוויון אי צמצום גם, אדם בני של ידיהם מעשה הוא השוויון

 הנחישות ואת, כספית מבחינה הנחוצים המשאבים את לכך מקדישים וכאשר

.ופוליטי חברתית מבחינה הדרושה
 

מסקנה זאת עולה הן מהמחקרים הבינלאומיים 

שנערכו באחרונה והמצביעים על כך שאין קשר בין רמה ההישגים הממוצעת הרבים 

 Schleicher(אליה הגיעו המדינות השונות לבין רמת אי השוויון בהישגים בתוכן 

2005 a,b( ,ב המצביע על כך שבעקבות הפעלת "ובמחקר שפורסם לאחרונה בארה

ו במידה ניכרת הפערים אמנם הצטמצמ,   שהדגיש את צמצום הפעריםNCLBחוק  

כאשר הנהנים העיקריים היו התלמידים החלשים אך התלמידים החזקים שאמנם 

  ) ,Loveless 2008 Kober at al 2008. (התקדמו פחות לא נפגעו

 

 ועל החברה על מקובלת שאינה  שוויונית  בלתי וחינוכית חברתית מציאות

 הכלים אחד. בה להילחם מערכתיים כלים ליצירת קוראת,  המדיניות קובעי

 מערכת פיתוח הוא, החינוכיים הפערים צמצום של זאת במשימה החשובים

 אחרי שוטף באורח לעקב המדיניות לקובעי שיאפשרו אינדיקאטורים של

 ברמה והן ארצית הכלל ברמה הן, התפתחותם וכיווני, הפערים היקף

 אתכז מערכת לפתח מנת על. ספרית בית מיקרו ברמת אפילו ואולי, מקומית

 את ובמיוחד, בבסיסה העומדים והמושגים, ההגדרות את להבהיר חשוב

  . הפער מושג לבין שבינו הקשר ואת, החינוכי בהקשרו השוויון מושג
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 הבהרת הגדרות –אי שוויון ופערים - ' חלק ב
 .ומושגים

  

 בשני קרובות לעיתים משתמשים אנו בחינוך ופערים שוויון אי על ברנודב 

היות וההבחנה ביניהם , ביניהם להבחין מקפידים תמיד שלא, שונים מושגים

 ההוגנות מושג בין להבחנה היא וונתנוכ. אינה מובנת מאליה כלל

)EQUITY (השוויון למושג )EQUALITY .( אין בכוונתנו במקום זה לעסוק

, בניתוח ההבדלים בין שני המושגים תחום שעוסקים בו פילוסופים

 עוסק  הראשוןנסתפק בכך שנאמר ש. ה רביםסוציולוגים ואנשי מדעי חבר

 שוויון באי יותר מטפל השני ואילו, הפרטי במישור הזדמנויות בשוויון לרוב

 להשיג מנת שעל אומרת קלינוב רות הראשון  למושג בהתייחסותה 7.קבוצתי

 :  לקיים יש הזדמנויות שוויון

  

. עצמו גורל את לקבוע האדם יכולת את למקסימום המביא חברתי  סדר"

 שליטה לפרט שאין  הגורמים השפעת את למינימום להביא שיש מכאן

  התלויים אלה הם  פרטים בין הלגיטימיים ההבדלים כאשר, עליהם

 היא עבורו נקבע ומה הפרט להחלטת נתון מה השאלה כי אף (בהחלטותיהם

 שחינוך  מאחר).  מוסכמת תשובה שכן כל לא, תשובה לה אין וודאי, פתוחה

 הרקע על שליטה לתלמיד שאין ומאחר, הפרט לקידום מפתח לגורם נחשב

 של מחובתה, שלו הלימודית ביכולת יסוד מרכיב שהוא הוריו בית של

. " זה ברקע תלויות בלתי שתהיינה קידום אפשרויות לו לספק החברה

 )2008 קלינוב(

  

  :מגדירים הוגנות בצורה דומה) 2007 (וסמן ושוץ 

  

 של מסוים מושג סביב החברה מדעני  בין   כללית הסכמה שקיימת נראה"

, 1998 רומר (רומר ידי על המוצעת הזדמנויות שוויון להגדרת הקרוב הוגנות

 רק שוויון אי עם להשלים אפשר זאת הגדרה פי על . 8)2006 ורומר ובטס

 כתוצאה נגרם הוא כאשר לא אך, הפרט מאמצי ברמת משוני נובע הוא כאשר

 הוגנות של מצב השגת, לפיכך. ..הפרט של לשליטתו מעבר שהם מתנאים

, מינו, גזעו ידי על יושפעו לא התלמיד של החינוכיים הישגיו כאשר תתממש

 כאשר גם להתממש יכולה ההוגנות זאת עם יחד. המשפחתי רקעו או

 שונים שאנשים מהעובדה  הנובע החינוכיות בתוצאות שוויון אי מתקיים

. בלימודיהם מאמץ של שונות רמות להשקיע בוחרים הגזע מאותו למשל

 של פונקציה להיות צריכים אדם של הלימודיים הישגיו, אחרות במילים

 ."שלו הרקע תנאי של ולא מאמציו

  

                                                      

דיון מעמיק יותר בסוגיות אלה מצוי בסקירה של זק סילבר שהוכנה לקראת יום  7

  )2008סילבר  . (28.12.08העיון על האינדיקאטורים בנושא אי שוויון ופערים מיום 
אשון הר . בטס ורומר מבחינים בין שוויון בהזדמנויות לבין שוויון בתוצאות  8

ואילו השני דורש , מקבל כל אי שוויון שאינו נובע מתנאים שאינם בשליטת הפרט

 .הפרט" מאמצי"שוויון מלא בתוצאות ואינו מותנה ב
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חיים אדלר סבור שההבחנה בין אי שוויון ברמת ' פרופ, לעומת הנאמר לעיל

ומעשית , הפרט לאי שוויון ברמת הקבוצה היא חסרת משמעות פוליטית

 של המשפחתי הרקע הוא   ה הידיעה'  בה    הקובע    הגורם "לדבריו . כאחת

 המסורת,  5 בגיל ללמוד מתחיל כשהוא עמו מביא שילד המטען. האדם

 שחלקן בשאלות השיח נורמות, במשפחתו שרכש הלשון עושר, התרבותית

 -בעתיד לימודיים הישגים עם גבוהה עומדים בקורלציה אלה כל – מופשטות

-החברתי המבנה משינוי כתוצאה כן אם אלא, לפצות אפשר אי חסרונם על

 רוכשי "מעגל אל ייכנסו אלה פריפריאליות וקבוצות משפחות גם כלכלי

 שוויון "מושג את המוצעת לעיל של ההגדרה מכאן". תרבות ומוקירי

  9)2008אדלר  (". חלקי באורח רק משמעותית היא" החינוכיות ההזדמנויות

  

, סקירתנו במוקד עומד ואינ הוא ומרכזיותו של דיון זה בותהחשי למרות

 המאמץ לרמות מתייחס שאינו, קבוצות שבין השוויון באי בעיקר עסוקתש

 המאמץ ברמות הבדלים קיימים וכאשר אםש, מניחים אנו. הפרטים של

 לודאי קרוב םה גםש הרי, הקבוצתית ברמה  בלימודים להצליח והמוטיבציה

 בהן לראות ואין , אלה קבוצות של כלכלית החברתית טוריהההיס עקב נוצרו

  .מולדים נתונים

  

 קבוצות יותר או שתיים בו כמצב" שוויון אי של מצב זאת בסקירה אנו נגדיר

 שווה במידה נהנות אינן יותר או אחד במאפיין מזו זו המובחנות חברתיות

  כאשר, אותתוצ או הישגים לאותם מגיעות  ואינן , זכויות או ממשאבים

  . השוויון אי של מספרי  הכמותי  הביטוי הוא  , "פער"

  

 בין להבחין יש )אחרות חברתיות למערכות בדומה (החינוך מערכת על בדברנו

 שוויון אי בין אחרות במילים או, בהישגים שוויון ואי במשאבים שוויון אי

 שומותבת ופערים שוויון באי דנים כאשר. בתפוקות שוויון לאי בתשומות

, לימוד שעות, תקציבים בהקצאת שוויון לאי לדוגמא  היא הכוונה חינוכיות

 בתפוקות  שוויון באי דנים כאשר ואילו 10.ותשתיות מורים ובאיכות

, השונות הגיל ברמות למידה בשיעורי לפערים לרוב היא הכוונה חינוכיות

11.הלימודיים ובהישגים
 

  

 מצב . בחינוך במשאבים שוויון אי של מצבים בשני - לפחות - להבחין פשרא 

 באי עוסקים אנו כאשר. ריאלי שוויון אי של ומצב, פורמאלי שוויון אי של

                                                      

  תקשורת אישית, 2008אדלר . ח 9

 והרכב  היות, שוויון אי יוצר סגרגציה של מדיניות קיום שגם שיאמרו מי יהיו 10

 .חשוב חינוכי משאב הוא גם מהווה התלמידים אוכלוסיית

 לימודיים הישגים רק לא לכלול יכולות חינוכיות תפוקות כאן גם ושוב  11

 במוסדות לימודים להמשך הנגישות רמת גם אם כי בבחינות בהצלחה המתבטאים

' וכד השתכרות יכולת, בריאות רמת, חברתיות באליטות השתלבות, גבוהה להשכלה

 שקיבל הבסיסית החינוך לרמת בתורו קשור אלה מהיבטים אחד כל כאשר

 .התלמיד
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 על השלכותיה לבין משאבים חלוקת בין קושרים איננו, פורמאלי  שוויון

 אוכלוסיה קבוצות כאשר מתקיים שוויון אי זה במצב. בחינוך ההישגים

 היחסי משקלן את התואמת בכמות םמסוימי משאבים מקבלות אינן שונות

  . אפליה של מצב קיים, דהיינו. הכללית באוכלוסיה

  

 פי על שוויונית הקצאה  בהם , והם לא נדירים כלל ועיקר, מצבים  יש

. בהישגים לשוויון להגיע מנת על מספקת איננה, הפורמאלית ההגדרה

 דיםתלמי של לחינוכם משאבים של  ושוויונית אחידה הקצאה, לדוגמא

 להמשך לגרום עלולה ועשירים עניים, ומהגרים ילידים, ועולים ותיקים

 מידת כאשר - ויוניתוש בלתי הקצאה אפילו. ביניהם השוויון אי של קיומו

 תוכל לא  הפער להקטנת תתרום אם אף, מספקת אינההמתקנת  ההעדפה

 העדפה "מחייבת בהישגים לשוויון החותרת גישה, לפיכך.  לביטולו להביא

 ילדי של לחינוכם משאבים של יתר הקצאת על המבוססת"  ראויה מתקנת

, אינטגרציה של מדיניות כגון נוספים לאמצעים או/ו, יותר החלשה הקבוצה

 לימוד תוכניות התאמת, החלשות לאוכלוסיות יותר טובים מורים של הפניה

 האל אוכלוסיות של קשייהן עם יותר טוב להתמודד שיכולות לימוד ושיטות

 המשאבים בין קושרים אנו, במשאבים ריאלי שוויון של במצב   . 'וכד

 התפוקה "כאשר מתקיים שוויון זה במצב. החינוכיות לתוצאותיהם

. שווה שונות אוכלוסיות בין המחולק כלשהו חינוכי משאב של" השולית

 תלמידים קבוצת כל כאשר רק יתקיים ריאלי שוויון של מצב אחרת בלשון

 חינוכיים להישגים להגיע לה שתאפשר בכמות חינוכיים יםמשאב  תקבל

 אוכלוסיה בכל הנורמטיבית ההתייחסות קבוצת של לאלה דומים ממוצעים

 . נתונה

  

)   כלשהו בתחום (ההישגים כשממוצע מתקיים בחינוך בהישגים שוויון אי

 התפלגותו  לממוצע יםזה םאינ והתפלגותם אחת אוכלוסיה קבוצת של

   .אחרת בוצהק של הישגים

 

 הפערים וצמצום, חלשות קבוצות יוצאי של החינוכי הקידום סוגיית את

 לבחון אפשר, המבוססות האוכלוסיות לבין בינן והחינוכיים הלימודיים

 השוואת על מושתתת" הפער גישת  "האחת. שונות מבט נקודות משתי

 מול "מבוססים"ה או' "מיעוט"ה קבוצות מול" רוב"ה קבוצות של ההישגים

 מתבטא זמן פני על שיפור זאת גישה פי על. שונות זמן בנקודות "חלשים"ה

 במעבר, הקבוצות בין הנבדק המשתנה בנתוני ,והיחס ההפרש בהקטנת

 והיחס ההפרש כאשר. יותר מאוחרת זמן לנקודת יותר מוקדמת זמן מנקודת

 שרכא אולם, מאליה מובנת היא הנתונים של הפרשנות הכוון באותו משתנים

 במצב שחלו השינויים לגבי ברורה פרשנות אין הפוכים בכיוונים משתנים הם

 יותר שנכון לנו נראה, הפערים בסוגיית מתמקד הדיון כאשר .השוויון-אי

 בו מצב זאת גישה לפי. המוחלט לפער ולא הקבוצות שתי בין ליחס להתייחס

 כאשר, לבגרות זכאות בשיעורי קבוצות בין נקודות 20 של פער מתקיים

 יותר מצב הוא , 20% הוא ובשנייה 40% הוא הזכאות שיעור אחת בקבוצה

 % הוא אחת בקבוצה הזכאות שיעור כאשר 25 % הוא הפער בו ממצב גרוע

  .50 %ובשנייה75
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.  "קידוםה מזווית מבט " בשם לכנות אפשר, השנייה המבט נקודת את

 זמן נקודת באותה ותקבוצתי הבין להשוואות פחות  רגישה   זאת  הסתכלות

 זמן פני על שינויים על הדגש את שמה זאת ולעומת, שונות זמן בנקודות או

 שיעור, זמן לאורך,  כאשר מתבטא זאת גישה לפי שיפור. הקבוצ כל בתוך

  . יורד  - " נכשלים"ה ושיעור עולה  קבוצה בכל" מצליחים"ה

 

 המרכזית תהמטר את הרואה מדיניותל"  הפער גישת "את לקשר גם ניתן

 למדיניות"  הקידום גישת "ואת, החינוך מערכת באמצעות פערים בצמצום

 .הכללית הממוצעת החינוך רמת של בהעלאתה המרכזית מטרתה את הרואה

 הדוגלות חברתיות תביעות עם מזוהה הראשונה הגישה יותר רחב בהקשר

 השכבות בין חינוכיים משאבים של שוויונית ובחלוקה, בחינוך באינטגראציה

 בתחום מחירים" שלם"ל, הכרחי והדבר במידה ומוכנה, השונות החברתיות

 עם מזוהה השנייה הגישה. שוויון יותר להשיג מנת על הלימודיים ההישגים

 של בהעלאה המרכזית מטרתה את ורואה, "בחינוך מצוינות "של תפיסה

 םהפערי בהגדלת כרוך הדבר אם גם, האוכלוסייה כלל של הממוצעת הרמה

כאילו קיים ניגוד  הדברים שהצגת נראה לנו .באוכלוסייה שונות קבוצות בין

הם , ההוכחה לכך .מוטעית היא ,אינהרנטי בין שוויוניות למצוינות

 ההישג במבחני המשתתפות מדינות הישגי בין המשווים, רביםה ממצאיםה

 תלשוויוניו חתירה בין מובנה ניגוד שאין המצביעים על כך, הבינלאומיים

 גודל בין מתאם אין כי מוכיחים וטימס פיזה מבחני. מאידך ומצוינות מחד

 מגיעה אליה הממוצעת ההישגים לרמת מסוימת במדינה הלימודיים הפערים

 גבוהים הלימודיים הפערים בהן מדינות יש. המדינה באותה החינוך מערכת

 םגבוהי הלימודיים הפערים בהן ומדינות, גבוהים הממוצעים וההישגים

) הפער (התקן סטית ובארגנטינה ביפן לדוגמא .ולהיפך, נמוכים  וההישגים

 הממוצע הציון בראשונה. נקודות 100 של ברמה היא timss במבחני בהישגים

 והציון 96 הייתה התקן סטית באיטליה זאת לעומת. 391 ובשנייה 531 היה

.  519 היה והציון 98 הייתה התקן סטיית בסלובניה ואילו, 475 היה

)Schleicher 2005(  

  

 המשמשים האינדיקאטורים תיאור, כאמור היא זאת סקירה של מטרתה

 בין חינוכיים לימודיים ופערים שוויון אי אחרי למעקב המפותחות במדינות

 פניו על. כאחד והתפוקות התשומות בתחום שונות אוכלוסייה קבוצות

 בלתי לכמעט ההמשימ את הופכת שהיא עד כוללת כך כל היא זאת קביעה

 לנתח אפשר החינוך מערכת של היבט כל שלמעשה היא לכך הסיבה. אפשרית

 תלמידים אוכלוסיות בין שוויונית הבלתי או השוויונית פריסתו של מהזוית

, כאשר קריטריון הבחינה של הקבוצות השונות יכול להיות כלכלי, שונות

 בין הכספיים יםהמשאב לחלוקת להתייחס ניתן כך. 'דתי וכד, גיאוגראפי

, שונים אפיונים פי על המורים לפריסת, השונות התלמידים אוכלוסיות

 והיסטוריים תרבותיים להיבטים התייחסותן מידת לפי (הלימודים לתוכניות

 – אפשר,  מזאת יתירה. ועוד ועוד למידה לשיעורי, )השונות הקבוצות של

 בחינת גם לכך רףלצ  - זאת עשו מהחוקרים שחלק כפי צריך אפילו ואולי

 הבלתי החינוך כגון, הפורמאלי החינוך למערכות המשיקים תחומים
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 ראשון ממבט הנראים תחומים ואפילו, הלימודים שלאחר בשעות פורמאלי

 ועוד ואכיפתו החוק, הבריאות מערכות כגון אלה ממערכות רחוקים די

(Rothstein at al 2008, Gould at al 2003). יקאטוריםהאינד, לעיל כאמור 

 את לתאר ליכולתם באשר, והערכתנו עמדתנו את משקפים להלן שיוצגו

 של העתידיות והמגמות, הקיים המצב, ההיסטורית ההתפתחות המצב

 רק נאמר בחירתנו להצדקת. החינוך במערכת ביותר החשובים המשתנים

 שונים בינלאומיים גופים ידי על שנבחרו האינדיקאטורים לרוב גם הם שאלה

 .בכך סקיםהעו

 

 בתיאור מתחילים שאנו לפני תשובה לתת עלינו עליה נוספת חשובה שאלה

. השוויון אי את מודדים אנו למי מי בין השאלה היא עצמם האינדיקאטורים

 קטנה לא במידה קשורה  היא וגם, ועיקר כלל פשוטה אינה זאת שאלה

ציאות ולמ. באינדיקאטורים המשתמשים של ערכית האידיאולוגית למערכת

והמדינית הספציפית אותה אמורים , ההיסטורית, הפוליטית

 יבחן אחר מישהו, המינים בין פערים שיבחן מי יש. האינדיקאטורים לשקף

 שונים גיאוגראפיים אזורים תושבי בין, שונות לאומיות קבוצות בין פערים

 ,ברור לחלוטין שקבוצות האוכלוסייה השונות לצורכי השוואה בפינלנד. 'וכד

.  ב אינן זהות לאלה ביפאן"והקבוצות בארה, אינן זהות לקבוצות בישראל

 הוא המושוות האוכלוסיות זהות לקביעת הקריטריון זאת סקירה לצורך

 לסוף הגענו טרם כאן גם". חזקות אוכלוסיות "מול"  חזקות אוכלוסיות"

 להגדיר קשה . אהבה להגדרת דומה "  חלשות אוכלוסיות "הגדרת.  הדרך

 למבנה בהתאם לארץ מארץ שונה ההגדרה. הן מי מאד טוב יודעים אך תןאו

 וההיסטוריה, והערכית  החברתית מסורתה, ארץ אותה של החברתי

 נהוג כלל שבדרך לומר אפשר השוני למרות זאת עם יחד. שלה החינוכית

 בקבוצת ללהלהכ" טבעיים "מועמדים אוכלוסיות של סוגים בכמה לראות

12."שותהחל אוכלוסיות"ה
 באופן כללי אפשר לומר שארבע הקבוצות   

  ":קבוצות חלשות"הבאות הן הקבוצות המוגדרות לרוב כ

  

תנאים , עוני(אוכלוסיות תלמידים מרקע סוציו אקונומי חלש  •

ריכוז גדול של אוכלוסיות חלשות , סביבתיים קשים כגון ריחוק מהמרכז

גון משפחות חד תנאים משפחתיים קשים כ, בבתי הספר בהם הם לומדים

  )'הוריות וכד

אוכלוסיות תלמידים מרקע תרבותי סביבתי שונה  מהרקע של הרוב  •

, דתי, לשוני, או קבוצות מיעוט אתני/ו, מהגרים שאינם יודעים את השפה(

 ) לאומי

 תלמידים בעלי הישגים לימודיים נמוכים •

                                                      

" אוכלוסיות מבוססות"ו" אוכלוסיות חלשות"בהמשך  כאשר נשתמש במונח  12

מובן . או מבוססות מבחינה סוציו אקונומית/הכוונה היא לאוכלוסיות חלשות ו

אוכלוסייה חלשה "ל" אוכלוסיה חלשה"מאליו שאין חפיפה וזהות בין  ההגדרה 

ר מדברים על אוכלוסיות חלשות הכוונה יכולה להיות כאש". סוציו אקונומית

  . או בכל תחום אחר, לחלשות מבחינה לימודית
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, נכויות(תלמידים בעלי צרכים מיוחדים על רקע פיזי או נפשי   •

13)'פיגור וכד, ת למידהלקויו
 

  

יחד עם זאת ההגדרות הספציפיות לאוכלוסיות חלשות הזקוקות להעדפה 

  . מתקנת שונות ממדינה למדינה

  

 אוכלוסיית היא מתקנת להפליה שזוכה העיקרית האוכלוסייה בגרמניה

 לגרמניה מחוץ נולדו שהוריהם או לגרמניה מחוץ שנולדו התלמידים

 מדובר בספרד, )הפוליטיים והפליטים, הזרים העובדים אוכלוסיית(

 של תלמידים כגון "הנלמד החומר אחרי לעקוב מסוגלים שאינם בתלמידים

 ילדים, במובטלים מדובר בצרפת, "קרקסים ועובדי, נוודים, עונתיים עובדים

 או, תיכונית השכלה חסרי האם או שהאב משפחות, ילדים מרובות ממשפחת

, מובטלים בילדי מדובר באירלנד". ירופאיא אינו "ההורים שאחד במשפחות

. קהילתיים דיור שירותי או, חינם בריאות שירותי המקבלים כאלה או

 סוציו משכבות בתלמידים או שונה אתני מרקע בילדים מדובר, בפורטוגל

, שוודית אינה אמם ששפת לתלמידים מתייחסים בשוודיה. עניות אקונומיות

 וילס, אנגליה (המאוחדת בממלכה. נמוך אקונומי סוציו מרקע ובתלמידים

 %20 -ל %25 בין להקצות רשאיות המקומיות הרשויות) אירלנד וצפון

 מספר פי על שוויוני באופן הוקצה שהשאר לאחר (החינוכי מתקציבן

 סוציו מרקע ותלמידים, "מיוחדים צרכים בעלי "לתלמידים) התלמידים

 המקבלים הילדים במספר למשל ביטוי לידי בא שהדבר כפי חלש אקונומי

 בארצות.  Eurydice 2001)  האנגלית ידיעת או, האתני הרקע, חינם ארוחות

 לסיוע הזקוקים תלמידים מגדירות המדינות מרבית, )Park J 2005 (הברית

 להזנה הילדים של הזכאות בהגדרת כך לשם ומסתייעות כלכלית בהגדרה

  .  חלקי או מלא בסבסוד

  

 עובר  שוויון הבינלאומי באי הדיון של  גשהד  האחרונות  בשנים

, מקפחים סביבה ותנאי עוני ידי על בעיקר המאופיינות מאוכלוסיות

 של ואוכלוסיות ותרבותיות אתניות מיעוט קבוצות, מהגרים של לאוכלוסיות

 החינוך של כאוכלוסיות הוגדרו שבעבר" מיוחדים צרכים עם תלמידים"

 .  המיוחד

  

 חברות של זו בצד זו קיומן ידי על מועצמים השוויון ואי הפערים  ישראלב

, מנוגדות דתיות אידיאולוגיות בעלות קבוצות, מזוין בסכסוך המצויות

 יחד. והתרבותית, הכלכלית ברמתן מזו זו המובדלות כלכליות סוציו ושכבות

 כאשר דנים בפערים ואי להתמקד ראוישני המשתנים בהם  בישראל, זאת עם

 ובין כפרטים אם בין,התלמידים של אקונומי סוציוה רקעני השוויון הם נתו

 במדד ביטוי לידי םבא םשה כפי  -  לומדים הם בהם הספר בתי במסגרת אם

                                                      

יחד עם זאת כדאי לשים לב שבשעה . קטגוריזציה זאת מקובלת באיחוד האירופי 13

שתי הקטגוריות , ששתי הקטגוריות הראשונות מביאות לידי ביטוי סיבות לפערים

אם כי צרכים מיוחדים הם לעיתים גם כן , אותהאחרות מביאות לידי ביטוי תוצ

  .חיים אדלר שהסב את תשומת ליבי לנקודה זאת' אני מודה לפרופ. סיבות
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, מין כגון -  אחרים חשובים פרמטרים. ולאום, ) החינוכי החסך או (הטיפוח

 רלבנטיים פחות או היוםלנו  נראים - ופריפריה מול מרכז, בארץ וותק, מוצא

סוציו ה הפערים את חופפיםם בגלל הצטמצמות ההבדלים ואם משם שהם א

משתנה המין פסק מלהיות רלבנטי לאור העובדה שהישגי , לדוגמא. כלכליים

הבנות משתווים ואף עולים על הישגי הבנים כמעט בכל התחומים הנוגעים 

, הציבורי בדיון מרכזי מאד בעבר היהש ,המוצא משתנהגם . לחיי בית הספר

 משתניםמה הדיון את רבה במידה והעיסוק בו מסיט חשוב פחות כיום ראהנ

     14 .והלאום, אקונומיים הסוציו הרקע נתוני דהיינו, באמת בעינינו החשובים

  

 הפרקטית הסיבה היא, המוצא משתנה על לוותר חשובה פחות לא  סיבה

 מהשינויים כתוצאה המוצא משתנה את לזהות מהקושי הנובעת

 ישראל ילידי הם החינוך גילאי שרוב לכך שהביאו הגדולים יםהדמוגראפי

 מקבוצות אחת כל של בהרכב שחלו והשינויים, בישראל נולדו שהוריהם

 אך לא – ובתשומות בתשתיות( הפעריםגם   .בארץ הוותק מבחינת המוצא

 אינםש או קטנים הם, וותיקים עולים, ומרכז פריפריה בין) בהישגים 

 על לאחרונה שנערכה בעבודה שנמצא כפי, מפתיע ואף טבול הדבר. קיימים

 הבדלים שמצאה  טאוב ומרכז לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה חוקרי ידי

, וחלשים מבוססים ספר בתי בין מורים של והשכלה ותק  בנתוני מאד קטנים

). 2008בלס ורומנוב ( חלשים ספר בבתי הוראה לשעת יותר גבוהה ועלות

התקדמות רבה וצמצום פערים בתשתיות הפיזיות ממצאים המצביעים על 

בין המגזר היהודי למגזר הבדואי  נמצאו בעבודה אחרת שסקרה את 

 לסייג צריך כאן ). ב2006בלס (התשתיות הפיזיות ביישובי הקבע הבדואים 

 ידי על המוקצים למשאבים בעיקר מתייחסים שאנו ולומר האמירה את

, אחרים וגורמים, המקומיות הרשויות, ההורים השתתפות. המדינה

. ומשמעות היקף רבת להיות יכולה זאת השפעה. הפוך בכיוון משפיעים

 עמותות השוויון אי על הם גם המשפיעים הגורמים לשורת הצטרפו לאחרונה

 אינם מחלקות שהן ומשאבים ושהכספים, בחינוך עיסוקן שעיקר, רבות

  .קצאתםה דרך על בקרה כל ואין קריטריוני באופן מחולקים

  

 באי לדיון קרובות לעיתים נקשר, החינוך במערכת השוויון אי בסוגיית הדיון

 השוויון אי את להקטין מנת שעל הסבורים יש   15 .בהכנסות השוויון

                                                      

אולם ,  בשיח הציבורי בישראל אסוציאציות עדתיות שוויון מעורר- אי   המונח14

-נמצא שכוחו המנבא של גורם העדה יורד ואילו כוחו המנבא של הגורם החברתי

ושל פרידלנדר , )2001 (במחקרים האחרונים של של דהן ועמיתיו. כלכלי עולה

  . בולט ממצא זה במיוחד) 2000(ואייזנבך 

. ופ, לזיר היועץ הכלכלי של הנשיא. ראה עמדות מנוגדות  בנושא זה בין א 15

קרוגמן כלכלן ופרשן כלכלי בניו יורק טימס כפי . ברננקה נגיד הבנק הפדרלי לבין פ

 THE ECONOMIT VIEWי באתר  שהוא בא לידי ביטו

http://economistsview.typepad.com/economistsview/2006/11/inequality_

educ.html  
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 ויש, בחינוך השוויון אי להקטנת נמרץ באורח לפעול יש כלכלי החברתי

 אי הקטנת היא בחינוך השוויון אי להקטנת שהדרך הסבורים לעומתם

 יותר הרבה קשור בהכנסה השוויון שאי להניח נוטים אנו .  הכלכלי השוויון

 לאי מאשר למסורתו, השלטת החברתית לאידיאולוגיה, החברתי למבנה

   .  בחינוך השוויון

  

 מרכזי מכשיר – בפועל משמש וגם – לשמש יכול החינוכי במדרג קידום

ועיקרי  מרכזי אפיק בו לראות אין, אך הפרט ברמת חברתית למוביליות

 למערכת הפניה. הכוללת הלאומית ברמה כלכליים חברתיים פערים להקטנת

 השוויון אי לסוגיית הפתרון את לתת לכאורה שצריכה  כמערכת  החינוך

 יותר מהותיים לשינויים באומץ לגשת רוצים שלא בכך היתר בין מקורו

 שכר קביעת, הועבוד הון על מיסוי כגון (והחברתית הכלכלית בהיערכות

   ).'וכד ירושה מיסי, ומכסימום מינימום
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 שוויון לאי הנוגעים אינדיקאטורים. חלק ג
 בתשומות

 

 לבטא אפשר החינוך במערכתהמושקעים ) התשומות (המשאבים את

תקציב  (כספיים במונחים בחינוך בהשקעה: אלטרנטיביים אופנים בשלושה

מורים ( " פיזיים "במונחים וךבחינ בהשקעה, )'למבנים וכד, לתלמיד, לכיתה

, )'ציוד  וכו, מבנים, שירותים נלווים של מערך מסייע, ושעות הוראה

ובהסדרים המוסדיים  הכלל מערכתיים המהווים גם הם בבחינת משאב 

חופש בחירה של הורים , ביזור ומירכוז, אינטגרציה(מרכזי בתהליך החינוכי 

 לפחות כאשר – לכאורה ).דותלמידים את בתי הספר בהם הם לומדים ועו

 ולהשקעה היות הדבר באותו מדובר - " פיזיים"דנים במשאבים כספיים ו

. לימוד ובחומרי במבנים להשקעה ל"וכנ, כספי ביטוי יש הוראה בשעות

  וביניהן היעדר מתאם של ממש בין עלויות -בשל סיבות שונות , זאת למרות

 אי נושא את להציג נהוג קריטריונים בהכנת העוסקים בקרב - 16לאיכויות

 באמצעות והן לתלמיד הכספית ההשקעה בחינת ידי על הן והפערים השוויון

ולאחרונה מופנית תשומת לב גם להיבטים , הספציפיות ההשקעות

והמוסדיים הכלל מערכתיים היכולים להשפיע על פערים , הארגוניים

  .חברתיים

  

 .)תקציביות(תשומות כספיות 
  

  רקע
  

ל היום לערער על הקשר הסיבתי הישיר בין השקעה כספית למרות שמקוב

 שהשקעה ספק אין, במערכת החינוך לבין ההישגים הלימודיים של תלמידיה

 הן על או לכלל התלמידים משפיעה, לקבוצה,  הבודד לתלמיד כספית

 הם בו הספר בבית חייהם איכות הן על, התלמידים לומדים בהם התנאים

 על גם אחרת או זאת שבצורה לוודאי וקרוב, ייהםמח מאד גדול חלק מבלים

 זאת  עובדה. הספר בבית שהותם של והעקיפות הישירות התוצאות

ולמיטב הכרתנו וידיעתנו אין , זה מרכזי נתון של בחינה מצדיקה כשלעצמה

שאין שום  גם אם היינו מוצאים –יתר על כן .  אף איש חינוך הסבור אחרת

ין התוצאות הלימודיות חינוכיות עדיין איננו  בין ההשקעה בחינוך לבקשר

יכולים לראות שום הצדקה למציאות בה קיימים פערים בהשקעה בחינוך 

בייחוד אם הסיבה להבדלים , לטובת קבוצת תלמידים אחת על פני רעותה

או בנתונים אחרים  שלתלמידים אין , נעוצה  בנתוני רקע סוציו אקונומיים

בידיעת העובדות , אי לכך יש חשיבות רבה. ' וכדמין, שליטה עליהם כגון דת

וכפועל יוצא מכך גם הכרת המציאות בכל , הנוגעות לתקצוב מערכת החינוך

הנוגע לקיומם או היעדרם של פערים בתקצוב החינוך של תלמידים וקבוצות 

  . שונות

                                                      

שם לא נמצא מתאם בין שכר המורים , הדבר בולט במיוחד בנושא המורים 16

לבין איכותם כפי שהיא מתבטאת בהישגים של ) הקשור בעיקר לוותק והשכלה(

 . תלמידיהם
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 ומורכבות מסועפות מערכות מקיימות המפותחות מהמדינות גדול חלק

 להן לאפשר מנת על חלשות ק העדפה מתקנת לאוכלוסיותלהעני המיועדות

 , למרות זאת. שלהן הרקע תנאי בגלל הנגרמים לימודיים פערים לצמצם

 שבסופו, לעיתים קרובות, ומעמיק יותר מתברר כולל במבט מתבוננים כאשר

 בתלמיד מההשקעה יותר עדיין גבוהה מבוסס לתלמיד ההשקעה ,דבר של

לה לבחינה יותר מעמיקה של מידת ההעדפה מציאות זאת הובי . חלש

והיקף ,  חלשות בפועל מחדמאוכלוסיותהדיפרנציאלית המוענקת לתלמידים 

התמיכה לה הם זקוקים על מנת להגיע להישגים הדומים לאלה של תלמידים 

או לפחות להישגים מצופים על פי סטנדרט כל , מאוכלוסיות מבוססות

 בא לידי ביטוי בשורה ארוכה של הדבר, למשל, ב"בארה. מאידך, שהוא

דיונים משפטיים ואקדמיים בדבר הבדלים ברמות התקצוב של מערכות 

שפינו את ,  ) Equal Funding(חינוך של רשויות מקומיות  תחת הכותרת של 

 Adequate)מקומם לאחרונה לדיון ובדיקה בדבר רמות התקצוב הנדרשות 

Funding) ,ים מקבלים בפועלוההפרש  בינן לבין מה שהתלמיד .  

  

נושא ההשקעה הכספית במערכת החינוך יכול להיבדק במגוון רב של דרכים 

ביטוי לעובדה זאת אפשר לראות במספר הרב של המשתנים . ואופנים

בין הכולל   . EAG 2008-הנבדקים הכלול בפרק על המשאבים התקציביים ב

  : את המשתנים הבאיםהשאר

  

 .חינוך לכל השירותיםהוצאה שנתית לתלמיד במוסדות  •

 הוצאה שנתית לתלמיד במוסדות חינוך לשירותי עזר •

 הוצאה מצטברת לתלמיד לאורך כל שנות בבית הספר היסודי והעל יסודי  •

 הוצאה מצטברת לתלמיד בחינוך העל תיכוני •

 .ג לנפש"הוצאה מצטברת לתלמיד בכל שלבי החינוך יחסית לתל •

 2005, 1995,2000ג בשנים "הוצאה כוללת למוסדות חינוך כאחוז מהתל •

 ג"השינוי לאורך זמן בהוצאה למוסדות חינוך כאחוז מהתל •

 .השינוי בהשקעה לחינוך לאורך זמן לפי מקור המימון ושלבי החינוך •

 . והציבורי במוסדות החינוך, חלקם היחסי של המימון  הפרטי •

 ההוצאה הציבורית הכוללת לחינוך לאורך זמן •

 ינוך על תיכוני התפלגות הסיוע הממשלתי לח •

 סיוע ציבורי למשקי בית כאחוז מההוצאה הציבורית הכוללת לחינוך •

כאחוז ) שירותים אחרים , הוראה(התפלגות ההוצאה לחינוך לפי נושאים  •

 ג"מהתל

ועשרה משתנים , ג לנפש"היחס בין ההוצאה לתלמיד כאחוז מהתל •

 .מסבירים בחינוך העל יסודי

  

כאשר כל אחד , היא חלקית בלבדרשימת משתנים זאת , כאמור לעיל

וצריך  , ממשתנים אלה נותן מושג על היבט חשוב מסוים בהשקעה לחינוך 

אלא גם במבט סקטוריאלי לפי , לבחון אותו לא רק במבט כולל על כל מדינה

  ). ואחרים, גיאוגראפיים, סוציולוגיים, חינוכיים(חתכים שונים 
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  מחקרים ממצאי

 

,   לימודיות חינוכיותלתפוקותכספיות  תשומות בין, קשר קיים אםהשאלות 

 הן  בחינוך לתפוקותהשקעה כספית  בין תועלת העלות יחסי הם ומה

 בספרות במחלוקת ביותר ותוהשנוי ותהמורכב, ותהמעניינמהשאלות 

הקשר החיובי בין רמת  , לכאורה .חינוך בנושאי העוסקת המקצועית

להישגים לימודיים , 17טוההשקעה לתלמיד בפר, ההשקעה בחינוך בכלל

 שככל הקביעה מאשר מאליו מובן יותר מה הרי כי, מאליו מובן וחינוכיים 

 ובחיים בלימודים להצלחתו הסיכויים כן בתלמיד יותר משקיע שאתה

 בו   (1964)קולמן גיימס של המפורסם מחקרו מאז, למעשה. יותר גבוהים

 להישגי אקונומיים הסוציו הרקע נתוני של המכרעת חשיבותם על עמד הוא

  את הממצא של היעדרהמבססים מאמרים ספור אין נכתבו ,התלמידים

כפי  ( חינוכיות  לתוצאות כספית השקעה ומובהק בין מיידי חיובי מתאם

). שהן מתבטאות בעיקר בהישגים לימודיים הנמדדים במבחנים כתובים

זי ח של חברת מקינ"לאחרונה זכתה העובדה הזאת לתהודה בולטת בדו

)Barber at al 2008 (  המצטטים את הממצאים של)Pritchett 2004 ( 

המצביעים על כך שלמרות עלייה גדולה מאד בהוצאה לחינוך במספר מדינות 

והם  , )1' ראה לוח מס(מפותחות ההישגים הלימודיים לא עלו בהתאם 

  :מובילים לשתי מסקנות עיקריות

  

 ההישגים, גדלה ידלתלמ הריאלית ההשקעה זמן שלאורך למרות •

 .המידה באותה עלו לא הלימודיים

 הישגי לבין שונות במדינות לתלמיד ההשקעה גובה בין מתאם אין •

 .תלמידיהן

    

מסקנות אלה  מערערות כביכול את הבסיס התיאורטי לקשר שבין אי שוויון 

  . בתשומות לאי שוויון בתוצאות

  

  

  

  

                                                      

 האינדיקאטורים בנושא ההשקעה בחינוך ההשקעה הכוללת לתלמיד מבין כל 17

יחד עם זאת אין להתעלם מהעובדה  שבמקומות . היא להערכתנו החשובה ביותר

או אפילו בתי ספר שלמים במיוחד כאשר הם , רבים עדיין נוהגים לתקצב כיתות

 ייתכנו בהחלט מצבים שאין, במקרים כאלה. ולא תלמידים,  קטנים במיוחד

דהיינו ייתכנו מצבים , התאמה בין היקף ההקצאה לתלמיד להיקף ההקצאה לכיתה

בהם ההקצאה לכיתה של תלמידים מבוססים גבוהה יותר מאשר לכיתה של 

כאשר ההקצאה לתלמיד בכיתות לתלמידים , תלמידים מרקע סוציו אקונומי חלש

או (לכיתה הדבר מותנה בשיעור ההשקעה . ולהיפך, מבוססים תהיה נמוכה יותר

  ).או בבית הספר(ובמספר התלמידים בכיתה ) לבית הספר
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 יחסית 1970-1994 םבשני במתמטיקה בהישגים שינויים : 1' מס לוח

 ליחידת בעלות מוערך ושינוי, לתלמיד ריאלית בהוצאה שינויים, ב"לארה

  הישג

  

שינויים בהוצאה  מדינה

 ריאלית לתלמיד

 בהישגים שינויים

 בשנים במתמטיקה

 יחסית 1970-1994

 ב"לארה

 2.3%- 269.8%  אוסטרליה

 1.3% 125.7% איטליה

 8.2%- 76.7% אנגליה

 0.0% 33.1% ב"ארה

 4.7%- 64.7% בלגיה

 4.8%- 108.1%  גרמניה

 1.7% 36.3% הולנד

 1.9%- 103.3% יפן

 9.7%- 222.5% ניו זילנד

 6.6%- 211.6%  צרפת

 4.3% 28.5% שוודיה

  

 Pritchett 2004: מקור 

  

נערכו בשנים האחרונות שורה שלמה של עבודות , למרות האמור לעיל

שיצאו מתוך הנחת עבודה שאין , ) ליהב אך גם באנג"בעיקר בארה(ומחקרים 

שום אפשרות לצמצם את הפערים הקיימים במערכות החינוך בארצות אלה 

בלי להבטיח תקצוב נאות לתלמידים משכבות סוציו אקונומיות חלשות 

שבכלל היה צורך במחקרים אלה  העובדה . הזקוקים לתוספת משאבים

בוסס מחקרית ואמפירית  מידע אין כה שעד, נובעת ממצב אבסורדי לכאורה

 חלשות מאוכלוסיות תלמידים להביא מנת על הדרוש המשאבים היקף בדבר

 של המרכזיות לאור מפתיעה, עובדה זאת. נדרשים לימודיים להישגים

 הבסיסית בעובדה נעוצה בעצם היא אך, המפותחות המדינות בכל הבעיה

 בחזקת עדיין אהי) עליה נעמוד בקצרה בהמשך( בחינוך" הייצור פונקצית"ש

 מבוססת תיאוריה שום בנמצא כיום אין והערכתנו הבנתנו למיטבו, נעלם

 סוגי של חינוכיות לתפוקות בחינוך תשומות וסוג כמות בין לקשור היכולה

שערכו את   החוקרים את ששימשו העיקריות הגישות  .שונים אוכלוסייה

 לשם Adequacy Studies)שניתן לכלול אותם תחת הכותרת של (המחקרים 

 :היו העלות אומדני קביעת

 

 נתונים בין מתאמים ניתוח על שהתבססה – הסטטיסטית הגישה •

 של דמוגראפיים ונתונים לחינוך המוקצים המשאבים בדבר סטטיסטיים

  .  השונות הקבוצות של לימודיים הישגים לבין, התלמידים אוכלוסיות
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 מומחים של קבוצות גיבשו זאת גישה פי על - המומחים גישת •

 היקף להיות צריך מה לדעתם אותם ושאלו, בחינוך השונים העניין בתחומי

 .חלשות אוכלוסיות לקידום הדרושים המשאבים ואופי

 ההוצאות מבנה את ניתחו זאת גישה פי על – ההתנסותית הגישה •

 הזכאים תלמידים של בחינוכן הצלחה שהוכיחו ספר בבתי התקציביות

 .מתקנת הלהעדפ אחרת או זאת מסיבה

 

בהכללה אפשר לומר שמרבית המחקרים מסוג זה הגיעו למסקנה שתוספת 

התקציב הנדרשת על מנת להביא תלמיד בעל נתוני רקע סוציו אקונומיים 

 50%חלשים  להישגים בסיסיים הנדרשים מכלל התלמידים היא לפחות 

  וקרוב לוודאי שהרבה יותר, מעבר לתקציב הנדרש לתלמיד מרקע מבוסס

(U.S GAO 2002, Arroyo 2008) . בכך נקבע בעצם סטנדרט מינימאלי די

מוסכם באשר לתקציבים הנדרשים לצרכי העדפה מתקנת לתלמידים 

והיכן  , אך כמובן עדיין נותרה השאלה מי הם  תלמידים אלה, חלשים

  .יימצאו התקציבים הדרושים לכך

  

קרים גישה נוספת באשר לתקצוב האוכלוסיות החלשות ננקטה במח

 כאשר לוקחים בחשבון גורמים –המצביעים על כך שההשקעה בחינוך 

הימנעותם , בריאותם, נוספים כגון רמת השתכרות עתידית של התלמידים

 ועמיתיו  לוין, לדוגמא.  נושאת תשואה גבוהה ביותר-' מהידרדרות לפשע וכד

 שונות חינוכיות בתכניות אחד דולר של השקעה על שהתשואה מראים

- ל 350 %בין נעה התיכון הספר בית לסיום תלמידים בהבאת קדותהמתמ

 באירופה  שבוצעו דומים ומחקרים ) Levin at al 2007 (זה מחקר, 150%

Patrinos 2007) ( כשהיא  בחינוך מסיבית להשקעה התביעה את מחזקים

ממוקדת בשכבות אוכלוסייה חלשות הסובלות כיום מנחיתות בהיבטים 

  . חינוךשונים ורבים של ה

  

  גם אם לא היינו מוצאים כל קשר סטטיסטי - וכאמור לעיל –מעבר לכך 

יש בהחלט , להערכתנו, עדיין, מוכח בין השקעה כספית להישגים לימודיים

מקום להמשיך ולגבש אינדיקאטורים הנוגעים לכל ההיבטים של ההשקעה 

  לפחות ולו רק בשל העובדה שההגינות והצדק הבסיסיים  מחייבים, בחינוך

  . אם לא שוויון ריאלי, שוויון פורמאלי בתשומות

  

 שהדבר שככל, לומר בהחלט שאפשר לנו נדמה , בישראל למציאות  באשר

 הרי ושקופים גלויים עקרונות לפי המוענקת הבסיסית התקצוב לרמת נוגע

ואפשר אפילו לומר שהוא מבטא , למדי שוויוני הוא לתלמיד שהתקצוב

 יסודי הקדם בחינוך יותר נכון הדבר. ים רצינייםהעדפה מתקנת בהיקפ

 הביניים בחטיבת נכון ופחות, 18לתלמיד הוא התקציב שם היסודי ובחינוך

 לתלמיד אמנם הוא התקצוב שם העליונה ובחטיבה, לכיתה הוא התקצוב שם

 הלימוד מגמות לפי התלמידים ופריסת, הלימודים מגמת לפי נקבע הוא אך

                                                      

וכיום התקציב בחינוך ,  ה דבר שונה2008-אך ב , 2007 עד 2004כך היה בין  18

 .היסודי הוא ברובו שוויוני והחלק המוענק להעדפה מתקנת הוא זניח



31 

 בלס תכנון וייעוץ חינוכי חברתי

        025335878025335878025335878025335878פקס פקס פקס פקס     0000777777775343042534304253430425343042: : : : טלטלטלטל    90805908059080590805מיקוד מיקוד מיקוד מיקוד     1179117911791179ח ח ח ח ....מבשרת ציון תמבשרת ציון תמבשרת ציון תמבשרת ציון ת

 EMAIL;  nachum03@gmail.com            0508-839600טלפון נייד טלפון נייד טלפון נייד טלפון נייד 

 

 הממשלה של חלקם שבישראל לציין ראוי זה בהקשר .שוויונית אינה

 2003-ל 1996 השנים בין ירד, לחינוך הלאומית בהוצאה המקומיות והרשויות

.  התפתחות זאת לא הייתה אחידה על פני כל מערכת החינוך .%78-ל %80-מ

 העל החינוך ממימון לסגת הממשלה של נטייה שיש לומר אפשר בהכללה

 מענין.  והיסודי יסודי הקדם בחינוך תפותההשת את ולחזק, והגבוה יסודי

 הלאומית בהוצאה חלקה את להקטין נוטה שהממשלה שבשעה  לציין

 חלקה את להגדיל אותה המחייבים חוקים לחוקק ממשיכה הכנסת, לחינוך

 וחוקי, המיוחד החינוך חוק, ארוך לימודים יום חוק ראה (הלאומית בהוצאה

 עם להתמודד הממשלה של דרכה). 16-17=ו 3-4 לגילאי חובה לימוד הארכת

 פריסת ידי על הזאת המחויבות את להקטין היא המחוקקים של זאת מגמה

. ההסדרים חוק במסגרת חקיקה ידי על ודחייתם, זמן לאורך החוקים ביצוע

 גבוה לחינוך חלופיים מסלולים ופתיחת, 4- 3 לגילאי חינם לימוד חוק הרחבת

 חלשות חברתיות שכבות יוצאי מידיםתל בפני חדשות אפשרויות זימנה

 ובעיקר, שונות מסיבות, חסומות היו שבעבר חינוך במערכות להשתלב

    19. והולכים גדלים בשיעורים, אלה אפיקים מנצלים והם בפניהם, כלכליות

  

 מופרת הבסיסית התקציב ברמת  יחסית הגבוהה השוויוניות, יחד עם זאת

וספים מעבר למקורות הממשלתיים מקורות מימון נ בחשבון לוקחים כאשר

כגון מקורות ממשלתיים המועברים שלא על פי , המועברים באופן קריטריוני

. ים שונים"ומלכר, ההורים, הרשויות המקומיות, קריטריונים ברורים

  :מקורות מימון אלה מערערים את השוויוניות הבסיסית בדרכים שונות

  

לא תמיד הן  תוספות תקציביות שמקורן במשרד החינוך וש .1

וכאשר הן כן קריטריוניות הקריטריונים לא תמיד ברורים , קריטריוניות

 יחידות ידי על הספר לבתי ות המועבר ) השונים" סלים"ה( , ושוויוניים

 .במשרד שונות

 המקומיות הרשויות כלל בדרך. המקומיות הרשויות של ההשקעות .2

 הרשויות אשרמ יותר המקומיות החינוך במערכות משקיעות המבוססות

   .פחות המבוססות

 בין השוויון באי במיוחד נכון כשהדבר – יותר עוד גדל השוויון אי .3

 מגופים המגיעות הקצאות, בחשבון לוקחים כאשר  - לערבים יהודים

 מנתונים לראות אפשר זאת. למיניהן ועמותות  ם"מלכרי כגון חיצוניים

  .התקן בקרת פרויקט במסגרת החינוך משרד ידי על שוטף באופן שנאספים

 של החינוך במימון ההורים של  השתתפות-מימון משקי הבית  .4

 ילדים פני על יתרון לילדיהם להעניק המבוססים ההורים ורצון, ילדיהם

 העשרה ותוכניות, שונים חוגים, פרטיים שיעורים מתן ידי על אחרים

                                                      

האם בעקבות פתיחת שערי ההשכלה הגבוהה השתנה באופן מהותי , לא ברור19

. ור. ח, איילון(יש חוקרים הסבורים שלא . כלכלי של התלמידים-הרכב החברתיה

 E. Gottlieb .). 2002צאשוילי ואחרים / צ–בולוטין וגם  , 2008גץ ודר ; 2002, יוגב

and R Yakir סבורות שהמוסדות האקדמיים החדשים מאוכלסים במידה רבה  

, בני עדות המזרח, יםעולים חדש, ובהם ערבים, "לא מסורתיים"בתלמידים 

   1998 ומבוגרים בעלי רקע מקצועי וניסיון רב בעבודה
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 היא  ,שוויוני הוא הממלכתי החינוך כאשר מהם שנמנע יתרון,  למיניהן

 גם, המפותחות  מהמדינות בחלק. המדינות בכל ומקובלת רווחת תופעה

 כולו ממומן הגבוה אפילו ולעיתים יסודי העל, היסודי החינוך בהן בארצות

 שהן תוספות מכסים ההורים תשלומי,  המדינה ידי על המכריע רובו או

 ספותותו שיפורים או/ו, הרשמית הלימודים לתוכנית ומעבר מעל רבה במידה

 החינוך מרמת האוכלוסייה של רצון שביעות היעדר בגלל דורשים שההורים

 תשלומי, מפותחות הבלתי במדינות ובמיוחד, אחרות במדינות.  הקיימת

 שנותנים הבסיסי מהשרות ומשמעותיים מהותיים מרכיבים מכסים ההורים

 מערכות של המהירה ההתרחבות בשל נוצרה זאת מציאות. הספר בתי

 מערכות צרכי עם כלכלית להתמודד יכולתן וחוסר אלה במדינות החינוך

 משאבים להשקיע שיש, היא זה ממצב המתבקשת המסקנה. החינוך

 החלשות השכבות של יכולתן- אי על לפצות כדי, דיפרנציאלי באורח ציבוריים

 ברמה, ילדיהן לחינוך הנחוצים המקורות את העצמיים ממשאביהן לגייס

על  נתונים .המבוססות החברתיות השכבות בני לדיםלי הזמינה ובאיכות

 זוסמן של בעבודותיהם הוצגו הפערים הנגרמים כתוצאה ממימון משקי בית

 ההוצאה סעיפי שבכל ומצביעים על כך , 2008וקלינוב ,  2007 ורומנוב

 בהוצאותיהן השונים ההכנסה בחמישוני המשפחות בין הבדלים קיימים

 בשירותי כלולים שאינם הסעיפים בכל יותר הרבה גדולים והם, לחינוך

 המבוססים  המסקנה המתבקשת היא שההורים. המדינה שמעניקה החובה

 חינוך במסגרות המוענקת, יחסית, השווה הפתיחה נקודת את" עוקפים"

 בגיל נוספת השקעה ידי-על, חינוכיים יתרונות לילדיהם ומקנים, החובה

 מסקנה זאת  .הגבוהים הלימודים וןבמימ ניכר וסיוע המשלים בחינוך, הרך

הנערכים במשרד ) קפלן שנים שונות(מקבלת חיזוק גם מדוחות בקרת התקן 

 המבוססים הספר- בבתי ההורים השתתפותשהמצביעים על כך החינוך ו

 שההורים נראה. מבוססים- הלא הספר- שבבתי מזאת במעט רק גבוהה

 הגדלת באמצעות לאו, ישיר באופן לילדיהם היתרון את להקנות מעדיפים

  .הספר-בתי לרשות העומדים המשאבים

  

  נתונים איסוף

  

 נתונים איסוף של מתקדמות מערכות בעלות מפותחות במדינות, לכאורה

, במהותה ציבורית היא החינוך מערכת רוב שבהן במדינות ובמיוחד, כלכליים

, למעשה. בחינוך ההשקעה בדבר הנתונים באיסוף קושי להיות צריך לא

 כלל פשוט אינו הדבר  ,מיחד כאשר רוצים להשוות בין מדינות שונותוב

  .וזאת מכמה וכמה סיבות ועיקר

  

כאשר אנו מדברים על אוכלוסיות תלמידים . הגדרות שונות של אוכלוסיות

  : OECD של הנזקקות להעדפה מתקנת נאמר במסמך

  

 יםקשי, מיוחדים צרכים צורה באותה מגדירות  OECD  מדינות לא כל"

 משתמשות המדינות כל לא מידה באותה. אקונומי סוציו וחסך, לימודיים

, בהן לטיפול משאבים להקצאת, אלה אוכלוסיות לאיתור השיטות באותן
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" הבינלאומיות ההשוואות על המקשה דבר. זה לטיפול העדיפות ולסדר

)Policy brief OECD February 2004.( 

 

  . רות מימון שוניםהבדלים ברמות הדיוק של הדיווח ממקו

  

 לרוב מקור הנתונים האמין ביותר לגבי השקעה כספית - השקעה ממשלתית

, אולם גם כאן צריך לזכור שיש הבדל. בחינוך נוגע להשקעה הממשלתית

לבית הספר , לכיתה, בין הסכום המתוקצב לתלמיד, ולפעמים הבדל מהותי

ורמת , בפועללבין התקציב המגיע ליחידות השונות , ולרשות המקומית

שונה ממדינה למדינה אך , המעקב אחרי התקציבים המגיעים בפועל ליעדם

 .לרוב אינה גבוהה בכל המדינות

  

 המדינות ברוב למעשה, רבות במדינות - קיומה של השקעה ציבורית אחרת

 בחלק. מקומי לשלטון מרכזי שלטון בין מתחלקת בחינוך ההשקעה

 בשלוש לפחות אם כי מימון של שונות רמות בשתי לא מדובר מהארצות

 או לחלופין –רוב איכות הנתונים ל). ומקומית, מדינתית, פדראלית(

 יורדת ככל שהיחידה - האפשרות לאחד את כל הנתונים במאגר נתונים אחד 

מעבר לכך גם כאשר בכל תת . המממנת יותר מרוחקת מהשלטון המרכזי

, הבדלים בהגדרותהרי שה, יחידה יש מערכת מסודרת של מעקב תקציבי

מקשים מאד , הדיווח וניתוח הנתונים בין הרשויות השונות, בדרכי האיסוף

, למרות הקושי הרב .על יצירת תמונה כוללת ובהירה של הקצאת המשאבים

 ובהיקפי ההשקעה במדיניות שהבדליםחשוב מאד לאסוף נתונים אלה היות 

 את לשנות םיכולי, הציבורי החינוך של השונים הרבדים של ההשקעה

 שאינה המקומי השלטון של תקצוב מדיניות לדוגמא. הכוללת התמונה

 לאל לשים יכולה התלמידים של אקונומיים סוציו רקע בנתוני מתחשבת

  .המרכזי השלטון של מתקנת העדפה מדיניות

  

 בחינוך הרשמית הציבורית להשקעה מעבר - השקעה לא ציבורית בחינוך

 רשמית לא ציבורית השקעה ידי על מתוקצב מהחינוך חלק רבים במקומות

 משום, יותר קשה כלל בדרך הוא הנתונים איסוף כאן, )לסוגיהם ים"מלכר(

  .אלה ממקורות תקציבים קבלת על דיווח חובת אין שלרוב

  

, לשניים לחלק אפשר זה גורם גם  - בחינוך הפרטית קיומה של השקעה

 ילדיהם עבור הורים ומיותשל, הספר בבתי ילדיהם עבור הורים תשלומי

 . ביותר הקשה הוא כאן הנתונים שאיסוף מאליו ברור. הספר לבית מחוץ

כמו כן ברור שהתעלמות מגורם זה מעוותת לחלוטין את תמונת ההשקעה 

   .לתלמיד

  

קושי ביצירת הקישור בין תקציב לאוכלוסיות ספציפיות כאשר התלמידים 

ף לייחס תקציב לאוכלוסיית  קושי נוס– לומדים באותם מוסדות חינוך

תלמידים ספציפית נגרם כתוצאה מכך   שלרוב באותם מוסדות לומדות 

וההקצאה התקציבית אינה מבחינה בין תלמיד , קבוצות תלמידים שונות

קושי זה נמנע כאשר יש בתי ספר . מקבוצה אחת לתלמיד מקבוצה אחרת
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. ים ערבים בישראלאו בין תלמידים יהודים לתלמיד, נפרדים לבנים או בנות

אך הוא כמעט בלתי ניתן להתמודדות כאשר תלמידי דתות וגזעים שונים 

 עקרוניות מסיבות ובייחוד כאשר המערכת,  לומדים בכיתה אחת

 לפי הנתונים את אוספת אינה טכניות או, )חינוכיות או אידיאולוגיות(

 מניעים מתוך – בישראל ששוקלים רב זמן מזה, לדוגמא. כזאת קטגוריזציה

 ברגע. התלמידים של ההורים מוצא על נתונים לאסוף לא- אידיאולוגיים

 להשוואת קריטריונים לגבש יהיה אפשר אי, להיאסף יפסיקו אלה שנתונים

 החלטה יקבלו לא אם גם מזאת יתירה .  מוצא לפי לתלמיד ההשקעה

, ישראל ילידי להורים בנים הם התלמידים שרוב שבמציאות הרי, שכזאת

 את לאסוף ויש ההורים של המוצא ארץ לפי נתונים באיסוף טעם ןאי

 . טכני בעיקר הוא הקושי וכאן, וסבתות סבים של המוצא ארץ לפי הנתונים

  

 קושי נוסף מקורו בכך שחלק - הבדל במטרות לשמן נאספת האינפורמציה

גדול מהאינפורמציה הנאספת בדבר התקצוב מקורה במקורות 

, האוספים את האינפורמציה למטרות שונות, יםאדמיניסטרטיביים שונ

לפעמים קשה מאד ליישב ביניהם או ,   שלהם לתקצוב שוניםוהקריטריונים

להתאימם לצורך מדידת פערים בהשקעה לפי הקריטריונים המעניינים 

 .אותנו

  

ברור שעל מנת להגיע למערכת אינדיקאטורים אמינה , לאור כל האמור לעיל

ומאמץ  , יש צורך להקדיש מחשבה, ן בהשקעה בחינוךלשם בחינת אי השוויו

אחידה שתעשה שימוש , אדמיניסטרטיבית, לגיבוש מסגרת קונצפטואלית

ושלא , מרבי באינפורמציה הנאספת ממילא לצרכים אדמיניסטרטיביים

  .תתנגש באינטרסים וערכים סותרים

 

 .הנתונים   פרסום

 

.  בצורות ומסגרות שונותנתונים על פערים בתשומות חינוכיות מתפרסמים

כאן אפשר להציג את ההתפתחות  . דרך הצגה אחת היא השוואה על פני זמן

ועמדנו כבר על כך , על ידי מדידת פערים מוחלטים או פערים יחסיים

יש חשיבות רבה להשתמש בסדרות עיתיות ארוכות ככל . בראשית עבודתנו

ירה שרירותית של ויקשה על בח, דבר שיקל על גזירת קוי מגמה, האפשר

כמו כן צריך להיות מודעים לשינויים המתחוללים . תאריכים להשוואה

  דרך אחרת היא השוואת פערים 20.ברמות המחירים לאורך התקופה

בהשקעה בתחומים שונים בין מקומות ואזורים שונים באותה הארץ או בין 

ואת מעבר לכך  אנו צריכים לשים לב לקשיים הרבים בהשו. ארצות שונות

עלויות והשקעות בין מדינות ולעיתם אפילו בין אזורים שונים בגלל 

ההבדלים במחירים המוחלטים ובמחירים היחסיים של אותם המוצרים 

                                                      

לעיתים קרובות . נקודה חשובה בהקשר זה היא כמובן בחירת מועדי ההשוואה 20

הגורמים האחראים לפרסום נוטים להתאים את נקודות הזמן שנבחרו לצרכי 

חת נקודה זאת ויש לק, השוואה למגמותיהם  וצרכיהם הפוליטיים בעת הפרסום

 .בחשבון
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הדרך המקובלת להתגבר על קשיים אלה .  בארצות שונות ובאזורים שונים

אולם דרך ). שווה ערך כוח קניה (PPPהיא  יצירת אינדקסים שונים כגון 

  21.ש באינדקסים אלה היא לעיתים קרובות מסובכתהשימו

  

  . בנתונים אפשרי שימוש

  

, שלבי חינוך, ההחלטה על חלוקת המשאבים בחינוך בין מגזרי  אוכלוסייה

 – בדומה להחלטות על חלוקת המשאבים בכל תחום אחר –,  תחומי עניין

אה והיא בדרך כלל  תוצ, היא חלק חשוב ומרכזי בקביעת מדיניות חינוכית

וידע חינוכי , אידיאולוגיות חברתיות, של מאבקי כוחות פוליטיים

ותמיכה , כל גורם  צריך לגייס נתונים, במאבק כזה. ואדמיניסטרטיבי

המתחשב בהלכי , פרסום מכוון ומודרך של אינדיקאטורים, לפיכך. ציבורית

יכול להיות כלי חשוב במאבקים , וגישות חברתיות של הנוגעים בדבר, רוח

וליטיים והציבוריים לקבלת עמדה זאת או אחרת ולפיכך ברור הפ

וברורים  יכולים להוות מכשיר חשוב , עדכניים, שאינדיקאטורים מהימנים

  ..בעיצוב המדיניות

 

 .תשומות פיזיות
 

זה של סקירתנו נדון באינדיקאטורים המתארים את המצב והשינויים בחלק 

העוסקים בחינוך הם בעלי שלהערכת רוב " הפיזיים"הנוגעים למשתנים 

, לכאורה דיון זה הוא מיותר.  ההשפעה הרבה ביותר על התהליך החינוכי

אך למעשה , היות ורוב המשתנים הללו באים לידי ביטוי בהקצאות הכספיות

לעיתים קרובות הרבה יותר מעניין מה מספר השעות המגיע לכל תלמיד 

כמות " קנות" יכול לאותו תקציב(בפועל מאשר התקציב המוקדש להוראה 

או איכות המורים ורמתם מאשר התקציב המוקדש לשכר , )שונה של שעות

אותו תקציב יכול לשמש לשכירת מספר שונה של מורים בהתאם למאפייני (

כל אינדיקאטור , כמו בדיון על ההקצאות התקציביות, גם כאן). השכר שלהם

באשר להיקף יכול לשמש גם אינדיקאטור , על מצב המערכת בכללותה

כמו כן כמעט כל אחד מאינדיקאטורים אלה . הפערים וכיוון התפתחותם

סוציו , לאומיות, גיאוגראפיות(ניתן לבדיקה על פי בחינות מיון שונות 

אפשר , בשל ריבוי הגורמים המשתתפים בתהליך החינוכי). 'אקונומיות וכד

אנו בחרנו להתמקד . להשתמש במספר רב מאד של אינדיקאטורים

  :באינדיקאטורים המקובלים ביותר הלא ה ם

  

ימי לימוד , שעות לימוד בשבוע(משך זמן ההוראה המוקדש לתלמיד  •

 )ושנות לימוד לאורך חיי התלמיד, בשנה

ומשתנים אחרים המקובלים כמשתנים , וותק, השכלה(המורים  •

 )המשפיעים על איכות עבודתו של  המורה

 גודל הכיתה •

                                                      

רות קלינוב (רות קלינוב ' ר דן בן דוד לפרופ"ראה את הפלוגתא בנושא זה בין ד 21

2006( 
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 מספר  התלמידים למורה  •

 דל בית הספרגו •

 תשתיות •

 מחשבים ואינטרנט •

מובהק וחד חד ערכי בין כל אחד      ,  ניתן לומר שלא נמצא קשר ברורככלל

ומרכיבים נוספים אחרים שאינם כלולים ברשימה (מהמרכיבים שנמנו לעיל  

לבין , לחוד וכולם או חלקם ביחד, )שלעיל והמשתתפים בתהליך החינוכי

 למשתנים אחרים הנחשבים כיעדי החינוך כגון קל וחומר, הישגים לימודיים

השתלבות בכלכלה , המשך לימודים בחינוך הגבוה, התמדה בלימודים

הספרות החינוכית שופעת מחקרים המתייחסים לכל אחד . 'הלאומית וכד

ופסק הדין הסופי עדיין תלוי , ולכולם או חלקם ביחד, ממשתנים בנפרד

יקאטורים השונים לגבי התשומות  על האינדנעמוד בקצרהלהלן .  ועומד

ומשמעותם וחשיבותם במסגרת המעקב אחרי , הפיזיות בתהליך החינוכי

  .ויכולת ההתמודדות עם תופעות אלה, פערים ואי שוויון

  

  משך הלימוד   .א
  

  רקע 

  

המקובלות ביותר בין אנשי החינוך היא שקיים קשר ברור " אמיתות"אחת ה

, ים  לבין ההישגים של התלמידיםומובהק בין משך הזמן המוקדש ללימוד

זאת מתבססת " אמת". כאשר את משך הזמן אפשר לבטא באופנים שונים

 משך בין  וקשר השתלשלות של לוגית על הנחה בדבר קיומה של שרשרת

המתוקצב על ידי מערכת החינוך לתלמידיה להצלחתם והתמדתם  הזמן

 החינוך מערכתב ניצולו ואופן ללמידה המוקדש מכאן שלזמן. בלימודים

 57 הסוקר, מפתח במאמר. רבות וכלכליות  חברתיות, חינוכיות משמעויות

 הגדרות מוצגות מספר,  למידה זמן הוא העקיף או הישיר שנושאם מחקרים

 ( Cotton at al 1989)) .ספר בבתי ביטוי לידי בא שהוא כפי לזמן שונות

 ,  הספר בית מקבלש השעות כל סך –" ספר בית זמן"כאשר ההבחנה היא בין 

 השעות סך - "  הוראה זמן" ו.לכיתה המוקצות השעות כל סך –" כיתה זמן"

 זמן "את גם המחלקים יש, כאמור לעיל.  בכיתה להוראה המוקצות

 המוקדש מזמן להבדיל" ממש בהוראה לעיסוק המוקדש זמן"ל" ההוראה

 בחינוך לעיסוק המוקדש הזמן "ואת. משמעת להטלת או/ו ארגוניות למטלות

 שמדובר ככל .אחרת ללמידה אקדמית למידה בין המחלקים יש" ולמידה

 הזמן השפעת כן ממש לימודית חינוכית מפעילות יותר" רחוק "שהוא בזמן

 רבה הגדלה להיות כן על צריכה חינוך מערכת כל של המטרה. יותר קטנה

 כלל מתוך לימודית חינוכית לפעילות המוקצה הזמן חלק  של האפשר ככל

  .ולהוראה הספר לבית המוקצה הזמן

  

  ממצאי מחקרים 

  

 שבין בקשרים שדנו מחקרים עשרות שסקר, הבינלאומי הבנק של במחקר

 שעומד  שהזמן נמצא)  Boissiere 2004 (לימודיים  להישגים שונים משתנים
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 שהוא ההוראה זמן ובעיקר, הספר בבית למידה למטרות התלמיד לרשות

, ביותר והמשמעותיים המרכזיים משתניםה אחד הוא ממוריו מקבל

להערכת החוקרים    .בלימודים להצליח התלמיד של המשפיעים על סיכוייו

 להשגת,  מספיק לא אם כי , הכרחי תנאי היא זמן של מספקת הקצאה

 זמןה של הניצולהמשתנה הקובע כאן הוא עד כמה . לימודיים הישגים

 לגבי וחומר קל, תלמיד כל גביל נכון הדבר.  המוקצה ללימודים הוא יעיל

 לגרום יכולה, התלמידים אצל הזמן של שונה ניצול רמת. חלשים תלמידים

 הממצאים  22.לצמצומם ואף להקפאתם לחלופין או/ו פערים להגברת

 ברמת מזאת זאת מאד נבדלות שמדינות כך על מצביעים הבינלאומיים

 בין זה בנושא צומיםע הבדלים יש המדינות ובתוך, המוקצה הזמן של הניצול

 :הספר בתי

  

 השנתי ההוראה לזמן הנוגע בכל הרשמיות והכוונות הזמן בין לבלבל אין" 

 מפותחות בארצות סקרים. בפועל לו זוכים שהתלמידים ההוראה זמן לבין

 על לימוד ימי ביטול (שונות שמסיבות כך על מצביעים כאחד מפותחות ובלתי

, פוליטיות מהומות, שביתות, מורים היעדרויות, הספר בתי הנהלות ידי

 למצב הרשמיות הכוונות בין הפער, )טבע אסונות, חקלאיים שנה מחזורי

 זמן פחות מקבלים תמיד כמעט והתלמידים, משמעותי הוא בפועל

 (Benavot & Amadio 2004 )"מהמתוכנן

  

האחת שקיימים הבדלים בין . לקביעה זאת יש לצרף שתי הערות חשובות

לכיתה או לתלמיד , לזמן המגיע בפועל לבית הספר, צה לכאורההזמן המוק

 –והשנייה שהנתון בדבר משך הזמן כשלעצמו המוקצה לתלמיד, הבודד

 אינו מספיק ויש לבחון גם את אופי ודרך -ואפילו רמת הניצול של הזמן 

יחד עם זאת למרות שתי  . הפעילות  החינוכית לימודית המתבצעת בכיתה

, איכות מורים(ברור לכולם שבתנאים שווים , בות אלההסתייגויות חשו

ההישגים הלימודיים ) 'תוכניות לימוד וכד, מתקנים, מוטיבציה של תלמידים

עם משך ) לאו דווקא ליניארי(של התלמידים יעמדו במתאם חיובי 

  :לאור האמור לעיל  יש חשיבות רבה לבחון  .לימודיהם

  

וה לקבוצות אוכלוסייה האם המערכת מקצה מספר שעות לימוד שו •

ולאו דווקא ביום או , הכוונה היא בסיכום שנתי ואולי אפילו רב שנתי( שונות 

23)בשבוע
 

כיצד מתחלקות שעות הלימוד בין המקצועות השונים והאם הדבר  •

 .שונה בין קבוצות האוכלוסייה השונות

כיצד מתחלקות השעות שהתלמיד לומד בין שעות מתוקצבות על ידי  •

 .גופים אחרים ומשקי הבית, השלטון המקומי, רכזיהשלטון המ

                                                      

  ביחס ישר - בשל סיבות שונות –לעיתים קרובות מאד  רמת ניצול הזמן עומדת  22

עובדה המחזקת את התביעה להקצאה , לרמה הסוציו אקונומית של התלמידים

  . לבתי ספר המשרתים אוכלוסיות תלמידים חלשותעודפת של שעות הוראה
על הסוגיה של ההבדל בהקצאת  מספר שעות לכיתה  או לתלמיד נדון בהקשר של  23

  .גודל כיתה
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ברור שאת התשובות לכל השאלות הללו יש לחלק בהתאם לדרגי החינוך 

 דרכי עומדות החינוך מערכות בפני). ועל יסודי, יסודי, קדם יסודי( השונים 

 הנפוצות הדרכים אחת. בחינוך השוויון-אי לצמצום שונות התערבות

 ספר בתישל שעות לימוד  ל יותר קצאה גבוהה ה היא ביותר והמקובלות

 בשעות מדובר בארץ. קשים רקע מתנאי המגיעים תלמידיםהמשרתים 

ובתקציב כספי המבוסס , היסודי ובחינוך הביניים בחטיבת לתלמיד שבועיות

 . על עלות שעות הוראה בחינוך העל יסודי

  

 יש שוויון התשובות לשאלה הראשונה הן שבדרך כלל ברמת השלטון המרכזי

ואולי אף העדפה לבתי ספר המשרתים אוכלוסיות חלשות בהקצאת זמן 

אולם כמעט תמיד יתרון זה מתקזז ולעיתים קרובות מתבטל , הוראה

 –לחלוטין ואף הופך לחיסרון כאשר הזמן שמוסיפות הרשויות המקומיות 

תופעה זאת הולכת וגוברת עם .  נלקח בחשבון–קל וחומר משקי הבית 

  .ה בשלבי החינוךהעליי

  

 – הרי שבגלל הנטייה להפנות תלמידים חלשים  באשר לשאלה השנייה 

 לאפיקי לימוד פחות –שבחלקם הגדול באים מתנאי רקע חלשים יותר 

, הרי שגם המקצועות שהם לומדים הם לעיתים קרובות שונים, אקדמיים

  .ובדרך כלל מבטיחים פחות ניידות עתידית

  

שלישית הרי שהיא במידה רבה תלויה במבנה ובאשר לתשובה לשאלה ה

במדינות שאינן פדרטיביות רוב שעות . הפוליטי של המדינה בה מדובר

ואילו במדינות פדרטיביות , הלימוד ממומנות על ידי השלטון המרכזי

החלוקה בין השלטון המרכזי למדינות המרכיבות את הפדרציה משתנה 

יש תרומה משמעותית לחינוך למשקי הבית , בכל העולם. ממדינה למדינה

ילדיהם כאשר היא לרוב מתמקדת בחינוך הקדם יסודי והעל תיכוני שאינם 

בארץ .  מכוסים על ידי חוקי לימוד חובה הפוטרים את ההורים מתשלום

נמצא שמשרד החינוך ואפילו הרשויות המקומיות מעניקות העדפה 

שבועיות  לאוכלוסיות החלשות במשך הזמן כפי שהוא מבוטא בשעות 

  כמו כן נמצא 24).קפלן שנים שונות , 2007זוסמן ורומנוב , 2008קלינוב (

שרמת ההעדפה המתקנת בחינוך היסודי והעל יסודי גבוהה במידה ניכרת 

  .מזאת המוענקת בחטיבה העליונה

  

   איסוף הנתונים

  

הולך  הנתונים איסוףגם בנושא זה , בדומה לדיון על ההקצאה התקציבית

בך וקשה יותר ככל שמתרחקים מהשאלה מה מספר שעות הלימוד ונהיה מסו

לשאלה כמה שעות בפועל לומד , או השלטון המרכזי  מקצים, שהמדינה

                                                      

של " פיזי"שעות שבועיות לתלמיד הן אמנם יותר מושג תקציבי מאשר מושג  24

אולם בדרך כלל הן מקבלות גם תרגום של שעות הוראה , שעות הוראה בפועל

 .בפועל
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 בדרך כלל למערכות איסוף הנתונים בארצות השונות יש מידע אמין .התלמיד

שהשלטון המרכזי מקצה לדרגים , בדבר הקצאת שעות או משרות מורים

רמת השלטון המקומי יש לרוב נתונים מפורטים ודי גם ב. היותר נמוכים

למרות , יחד עם זאת ברגע שיורדים לרמת השלטון המקומי. אמינים

שהנתונים עדיין יכולים להיות די אמינים קיים קושי הנוצר לרוב בשל שוני 

ברגע שיורדים לרמת בית . בדרכי איסוף והגדרות של הנתונים הנאספים

למיד הבודד הלומד במסגרות פרטיות וקל וחומר לרמת הת, הספר

רמת הקושי של איסוף , הממומנות על ידי הוריו או על ידי גורמים אחרים

בישראל .  ורמת אמינותם של הנתונים יורדת, הנתונים עולה לאין שיעור 

נהוג לקיים בדיקה מגמית  ברמת בית הספר היסודי וחטיבות הביניים בלבד 

ד בדבר דרך ניצול תקציב השעות המועבר   הידע של המשר25.בחינוך הרשמי

  .ולבתי הספר העל יסודיים מועט ביותר, על ידו לרשתות החינוך החרדי

  

   פרסום הנתונים

  

פרסום הנתונים של האינדיקאטורים בדבר זמן ההוראה שניתן הוא פשוט 

הזמן " סוגי"אך חשוב ביותר להדגיש את ההבדלים הקיימים בין , למדי

ין מה שהמערכת מקצה לבין מה שהתלמידים מקבלים דהיינו ב, השונים

וסוגי , כמו כן חשוב לציין את ההבדלים בין רמות החינוך השונות. בפועל

  .  האוכלוסיות השונים

  

   השימוש בנתונים

  

פרסום נתונים אמינים בדבר הזמן המוקצה לתלמידים בשכבות האוכלוסייה 

לסייע במיקוד המאמץ והשימוש שהם עושים בזמן זה יכול מאד , השונות

 לדוגמא אם יתברר שהזמן המוקצה .לנצל זמן זה בצורה היעילה ביותר

אך בפועל  הזמן , לתלמידים מתנאי רקע קשים יותר אמנם גבוה יותר

המנוצל הוא נמוך יותר בשל היעדרויות ואיחורים של מורים ותלמידים 

ץ רבים ראוי יהיה להקדיש מחשבה ומאמ, הנפוצים יותר בבתי ספר אלה

  .מאשר לתוספת שעות, יותר להקטנת תופעת האיחורים וההיעדרויות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

בקרת התקן בבית " קפלן . הבדיקה מתבצעת בדרך כלל מדי שנה על ידי מר מ 25

משרד , ח בקרת התקן ממצאים והמלצות"דו, הספר היסודי ובחטיבת הביניים

  האגף לארגון הלמודים, המינהל הפדגוגי, החינוך והתרבות
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  מורים. ב
  

 ספרות בסקירת בהרחבה נידון  בהוראה האדם לכוח  האינדיקאטורים נושא

 הדברים בעיקרי כאן נסתפק כן ועל, זה פרויקט במסגרת שנכתבה אחרת

   26.בלבד

  

  השכלה וותק וגיל

  

   :רקע 

  

 שהמרכיב בדעתן מאוחדות כאחד והמחקרית הכללית כיתהחינו הספרות

 הוא חינוך מערכת כל של פעילותה תוצאות על ביותר והמשפיע המרכזי

 ;Woessman, 2007; Ferguson, 1991 (בשורותיה המצויים המורים איכות

Brewer,1997; Hanushek, 1996; Murnane, 1983 Sanders, Rivers, 

 יותר הרבה כיום המורה שתפקיד לקביעה חבהר הסכמה יש כן כמו). ;1996

 יותר או פחות  הן אלה. בעבר מאשר יותר רבות דרישות ומציב מורכב

 לתפקודה מרכזי כה נושא שהוא והוראה מורים בנושא היחידות ההסכמות

 בהקשר של  .ולצמצום הפערים ואי השוויון בפרט, החינוך בכלל מערכת  של

, "טוב מורה "מהו להגדרה באשר הדעות חילוקי סקירתנו בולטים במיוחד

שני  .המורה של איכותו על ביותר המשפיעים המשתנים ומה

שנהוג לבחון בתחום זה  הם כמובן השכלת , האינדיקאטורים המרכזיים

חשיבותם . והוותק בהוראה) הן הפדגוגית והן הדיסציפלינארית(המורים 

שהם בעלי , וך רביםהיא מרכזית הן בשל התפיסה המקובלת בקרב אנשי חינ

ההשפעה הרבה ביותר על הישגי התלמידים והן בשל משקלם המכריע 

שהוא מצידו הגורם כבד המשקל ביותר , בקביעת השכר של המורים

על , נתייחס  לאינדיקאטורים אלה, להלן. בהוצאות של מערכת החינוך

 )'הכשרה בתחום ההוראה וכו, כגון השתלמויות(הואריאציות השונות שלהם 

  . וגם לאינדיקאטורים האחרים הקשורים לשכר המורים בהכללה ובתמצית

  

אינדיקאטורים ב השימוש בבסיס המצויה, והסמויה הגלויה העבודה הנחת

הוא בעל תארים גבוהים ורבים יותר  שהמורה שככל היא של השכלה וותק 

וככל , המעידים על הכשרה בתחום ההוראה שלו ובפדגוגיה של ההוראה

. כמורה יותר רבה יכולת בעל להיות אמור הוא כך ל ותק רב יותר שהוא בע

 כקריטריוןבנתוני השכלה  משתמשות בעולם המפותחות המדינות רוב לפיכך

.  ובנתוני השכלה וותק לצורך קידום בשכר ובתפקיד, בכניסה להוראה

                                                      

 כךב ספק שום אין. למנהלים וחשוב נפרד מקום לייחס יש מורים על בדיון 26

 מנהלים בהם בתנאים גם מרשימות לתוצאות להגיע יכולים מעולים שמנהלים

  על לנו ידוע לא זאת עם יחד. רצון משביעות לתוצאות להגיע מתקשים רגילים

 שאפשר משתנים על להצביע היכולה היקף רחבת מקצועית ספרות של קיומה

, "גרועים "יםמנהל מול" טובים "מנהלים על המצביעים לאינדיקאטורים להופכם

 .זה חשוב בתחום ספרות סקירת לערוך האפשרות  את לבחון היה הראוי מן
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ובישראל ,  משכר המורים מוקצה כתשלום עבור השכלה וותק50%לפחות 

   27. 70%-ל גם להגיע למרכיב זה יכו

 

  מחקרים ממצאי

  

 השפעת של ניכוי אחרי, מצאו לא האחרונות בשנים שנערכו המחקרים, ככלל

 רמת בין הדוק קשר, ספרית- הבית והסביבה התלמידים של הרקע נתוני

 כזה שקשר ובמידה, תלמידיהם הישגי לבין מוריםוהוותק של  ההשכלה

- בבית יותר הגבוהות בכיתות ההמתמטיק בתחום ממוקד שהוא הרי, נמצא

    Goe 2007.28)(ובחמש עד עשר שנות הוותק הראשונות , יסודי-העל הספר

  

 בגיל עליה של מתמשך לתהליך עדים אנו בישראל וגם אירופה ארצות ברוב

 מאשר יותר מבוגרים לרוב יסודי-העל בחינוך המורים כאשר, המורים

 כתופעה נתפסת המורים לבגי עלייה כלל-בדרך. היסודי בחינוך המורים

. הצפויה הפרישה בהיקפיבעלויות ו הגידול בגלל, למערכת בעיות היוצרת

 מבנה את לרענן, פעמית- חד לפעמים, הזדמנות גם בכך לראות אפשר אולם

 בפרישת הצפוי הגידול אם הקובע  המשתנה. החינוך במערכת האדם כוח

 יותר טוב לעתיד פצהמק או למערכת אסון בבחינת הוא הקרוב בעשור מורים

 . שיצטרף החדש האדם כוח איכות כמובן הוא

  

 של המואץ התהליך על רבה בגאווה מצביעה ישראלב החינוך מערכת

 הפערים סגירת במיוחד בולטת כאשר, ההוראה מקצוע של האקדמיזציה

 השכר הצמדתיחד עם זאת אל נשכח ש . לערבי היהודי המגזר בין זה בתחום

 המורה של שהיעילות לכך רבות אינדיקציות יש אשרכ, לוותקלהשכלה ו

ושלא תמיד יש קשר בין השכלה לבין , לעבודתו האחרונות בשנים  יורדת

 ביותר האפקטיבי הוא שהמורה בשנים שבו מצב יוצרת, תוצאות ההוראה

 ואילו, )בגלל וותק נמוך ומיעוט השתלמויות והשכלה (יחסית, נמוך שכרו

.  ביותר הגבוהה לרמה מגיע שכרו אפקטיבי ותפח הרבה הוא שבהן בשנים

 השכר מדיניות קביעת מבחינת פשוטות לא בעיותמציאות זאת גורמת ל

 ).Lazear 1999,  Ballou & Podgursky 2002 (פרופסיונאלית ואתיקה

  

 הוא באירופה רבות ובמדינות ב"בארה ביותר המובהקים הממצאים אחד

 ספר-בתי כאשר, הספר- בתי בין מורים של שוויונית-הלא הפריסה

 חלשות תלמידים אוכלוסיות משרתים או מרוחקים באזורים הממוקמים

                                                      

על כל שנת וותק יש ,  שנה18-הוותק הממוצע של המורים בישראל הוא כ 27

מעבר לכך גמולי , 5%ובחמש השנים הראשונות ( לשכר הבסיסי 2%להוסיף

לה אקדמית גם כן והתוספות עבור השכ,  מהשכר20%-השתלמות יכולים להגיע לכ

  ).15%-לכ
 ייתכן כמובן שממצא זה סובל מהעובדה שרוב המחקרים בדקו הישגים או  28

ועל כן ייתכן שבתחומים אקדמיים , בתחום המתמטיקה או בתחום הבנת הנקרא

ואחרים שלא נבדקו באותה רמה של אינטנסיביות אפשר כן למצוא השפעה של רמת 

 .מה של אפשרות זאת נראית לנו די נמוכה ההסתברות בדבר קיו.התואר האקדמי
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, נמצא לעיתים. יותר נמוכה השכלה רמת בעלי מורים לרוב מעסיקים

 חלשות תלמידים אוכלוסיות המשרתות כיתות ספר-בתי אותם בתוך שאפילו

 שנמצא ממה הבשונ, בישראל. יותר נמוכה השכלה רמת בעלי מורים מקבלות

 ההשכלה רמת מבחינת הספר-בתי באיוש הבדל שאין כמעט, אחרות במדינות

  .29)2008 רומנובבלס  (קטן מאד שהוא הרי כזה הבדל קיים ואם, המורים של

  

  . הנתונים איסוף

  

 ם תנאי ים מהוו מספר ההשתלמויות והוותק, התוארברוב המדינות רמת 

 ברוב מצוייםאלה  נתוניםעל כן ו השכר ולקביעת לעבודה לקבלה ים בסיסי

 כוללים אלה נתונים. ההוראה כוחות של האדמיניסטרטיביים המאגרים

 ותקו והשתלמויותיו , המורה זכאי לו האחרון התואר רמת את כלל-בדרך

 מועד, התואר את שהעניק המוסד זהות על נתונים גם מהמקרים ובחלק

 כוללים הם נדירים ותרי במקרים. שקיים במידה התמחות מסלולו, קבלתו

, התואר את שהעניקו האקדמיים למוסדות הקבלה בבחינות הציונים את גם

 ידי-על שוטף באופן נאספים מנינו אותם מהנתונים חלק. הסיום ציוני וכן

. גבוהה לרוב אמינותם ורמת, המורים משכורות ומשלמי המעסיקים

, סיקים הוא רבקביעתנו זאת יש לסייג ולומר שכאשר מספר הגורמים המע

קיימת סבירות גבוהה שהבדלים של הגדרות ודרכי איסוף של הנתונים יקשו 

  . על ריכוזם וניתוחם באופן אחיד

  

 שבינם, לכאורה ,פניו על מובן כך-הכל והקשר, הללו הנתונים של זמינותם

 מורים של סטטיסטיקה כמעט שאין לכך גורמים, המורה של איכותו לבין

 גם אין כן ועל,  ולוותק בהוראההממוצעת תםהשכל תלרמ מתייחסת שאינה

 התארים בעלי שיעור את המתארות  סטטיסטיות בסדרותם לעבד קושי כל

 איזור, גיל שלבי לפי התפלגותם את, החינוכי האדם כוח בכלל השונים

 בישראל גם. אחרות רבות נוספות מיון ובחינות, הוראה מקצוע, גיאוגרפי

 לפי השכלה וותק  לפי המורים התפלגות על וטפיםש נתונים בידינו מצויים

 ובחלק, מגזר, מגדר, מחוזות, פיקוח סוגי, חינוך שלבי, גיל קבוצות

 המרכזית הלשכה שבידי הנתונים. ההוראה מקצועות לפי גם מהמקרים

, החינוך משרד ידי-על לה המועברים בקבצים בעיקר מקורם לסטטיסטיקה

 וממפקדים, מורים להכשרת ותמהמוסד, גבוהה להשכלה מהמוסדות

 .תקופתי באופן הלשכה שעורכת

 

  . הנתונים פרסום

  

 לא אם, להבנה יחסית קלים וותקם   המורים השכלת בדבר הממצאים

 תואר לכל מתייחסים כאשר ובעיקר, לעומקם מדי יותר לרדת מתכוונים

, את התואר  המעניק במוסד התחשבות ללא, ערך יכשוו, ושנת וותק, אקדמי

 ומופיע שנתי הוא הפרסום בישראל. ובמקום בו נצבר הוותק, הנלמד תחוםב

, מורים בנושאי מיוחדים פרסומים ובסדרת, הסטטיסטי בשנתון

                                                      

  אם כי יש הבדלים ברמת ההשכלה לפי מגזר וסוג פיקוח 29



43 

 בלס תכנון וייעוץ חינוכי חברתי

        025335878025335878025335878025335878פקס פקס פקס פקס     0000777777775343042534304253430425343042: : : : טלטלטלטל    90805908059080590805מיקוד מיקוד מיקוד מיקוד     1179117911791179ח ח ח ח ....מבשרת ציון תמבשרת ציון תמבשרת ציון תמבשרת ציון ת

 EMAIL;  nachum03@gmail.com            0508-839600טלפון נייד טלפון נייד טלפון נייד טלפון נייד 

 

כל ניסיון לפרט  . מורים מפקד על ומתבססים שנים כמה מדי  המתפרסמים

את הנתונים יותר על פי המשתנים שצויינו לעיל עלול להיתקל בקשיים 

וציבוריים הנובעים  מהצורך במתן הערכות וציונים למוסדות מתודולוגיים 

  .להכשרת מורים

  

 . בנתונים אפשרי שימוש

  

 את לשרת וותקם יכולים השכלתם רמת לפי המורים פריסת בדבר הנתונים

 אינה בשטח המציאות האם הסוגיה לבחינת המערכת בראש העומדים

 עניין יש סגרתהבמ המתקנת ההעדפהבנושא  לכוונותיהם בסתירה עומדת

 באוכלוסיות המאוכלסים ואזורים ספר-לבתי יותר טובים מורים לכוון

 Lankford, Loeb, and Wycoff 2002 () אקונומית -סוציו חלשות

,Ingersoll 1999 ,Mayer 2000., Education Week 2007 ,Guarino, 

Santibañez Daley & Brewer 2004.  Figlio  2002  Mullens,,& 

Moore,. 2000.(  לתת גם יכולים מוסמכים הבלתי המורים שיעור על נתונים 

 להתמודד הדרך שלעיתים היות, במורים מחסור של למצב באשר אינדיקציה

 מחליפים מורים או/ו, מוסמכים בלתי מורים הכנסת היא כזה מחסור עם

והיכן ממוקד מחסור כזה אם הוא , )Jacob 2007,OECD 2005( לכיתות

הנתונים על וותק המורים קשורים קשר הדוק גם לנתונים על .  אמנם קיים

 העוסקים הפרסומים בכל המופיעים  נתונים , המורים של הממוצע הגיל

מהעובדה  העניין הרב בגיל המורים נובע . ההוראה כוחות של בקריטריונים

 וההיצע הביקוש בתחום בעיות מוקדי חיזוישהם מהווים נתון מרכזי לשם 

 בארצות המורים של הממוצע בגיל לעלייה לצפות אפשר כלל-בדרך. למורים

 רבה האטה לפחות או (התלמידים באוכלוסיית צמצום אחד מצד יש בהן

 ציבור בפני חדשות קידום אפשרויות הפותח, הכלכלי במצב שיפור, )בגידול

 לעומת המורים של היחסי בשכר וירידה, להוראה הפוטנציאליים הפונים

, לוותק בדומה. דומים וכישורים, השכלה רמת הדורשים, םאחרי מקצועות

 של עתידי היצע על מצב תמונת לתת יכול הגיל של אינדיקאטורב השימוש

 החינוכי האדם כוח בגיל עלייה של שתהליך, לומר אפשר לכך מעבר. מורים

 עם בבד בד הולכת בגיל ירידה ואילו, המערכת של לסטגנציה לרוב קשורה

, בכיתות התלמידים מספר הורדת כגון, השקעות עם או, תהמערכ התרחבות

 . וכדומה חובה לימודי משך הארכת, הלימוד שעות מספר הגדלת
  
  
   .ונתוני אישיות קוגניטיביים כישורים .2

  

   .רקע

  

, בהיות עבודת המורה עבודה הדורשת כישורים פדגוגיים ואינטלקטואליים

 נתונים בעלי מוריםחה בעבודה של ההצל שסיכויי, להניח סביר פניו עלהרי ש

ויכולות לתקשורת בין אישית ואמפטיה לתלמידים , גבוהים קוגניטיביים

ואישיותיים  קוגניטיביים כישורים בעלי מורים של מסיכוייהם יותר גבוהים
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 ההצלחה שיעורי על המצביעים אינדיקאטוריםש מכאן  30.יחסית, נמוכים

 יכולת הדורשים במבחנים ,בפועל מורים או להוראה מועמדים של

 אמוריםותכונות אופי הנתפסות כמסייעות בתהליך ההוראה  ,קוגניטיבית

 להישגים תלמידיהם את להביא םהסיכויי ועל הבסיסית איכותם על להצביע

  . חינוכיים ולימודיים גבהוים 

  

 . מחקרים ממצאי

  

 םכישורי בעלי מורים של תלמידיהם שאמנם כך על המצביעים מחקרים יש

 העובדה זה רקע על. בלימודיהם יותר מצליחים יותר גבוהים  קוגניטיביים

 מדאיגה מתמדת בירידה מצויים המורים של הקוגניטיביים הרקע שנתוני

 צריך זאת עם יחד).   Corcoran, 2007) ,Hoxby and Leigh 2004 (במיוחד

 חלק של המוגבלת ולמהימנות הנתונים של האיסוף למגבלות מודעים להיות

 קוגניטיבית יכולת למדוד ויכולתן בהם שמשתמשים מהבחינות

 לצורך הנדרשת ואינטלקטואלית קוגניטיבית ויכולת, בכלל ואינטלקטואלית

 הפונים שרמת לכך עדויות יש בישראל גם. בפרט הוראה תפקידי מילוי

 יחסית נמוכה – שונים פסיכומטריים במבחנים נמדדה שהיא כפי – להוראה

  ).2001 ועמיתיו אדלר (ויורדת הולכת והיא, אחרים למקצועות יםהפונ לרמת

  

 . הנתונים איסוף

  

 של הקוגניטיבית ליכולת אינדיקאטורים גיבוש לצורך הנאספים הנתונים

 בחינות בנתוני החל, שונות בבחינות הצלחת של נתונים לרוב הם המורים

 פסיכומטריות תבחינו  דרך עבור) בגרות בחינת נהוגה בהן במדינות (בגרות

 הן בהם במקומות לצבא גיוס בחינות או/ו גבוהה להשכלה למוסדות בכניסה

 אינם הם, לרוב: כפולה לרוב היא אלה נתונים של המגבלה. וכדומה, נהוגות

. ואקראי מדגמי באופן אלא האוכלוסייה כלל ועל שוטף באופן נאספים

 בהם להשתמש תרומו, קרובות לעיתים חסויים אלה מבחנים נתוני, ושנית

 בין הזמן שמרחק ככל, מעבר לכך. הנבחן ידי-על המאושרות למטרות רק

 קשה התהליך יותר גדול הנתונים איסוף תאריך לבין הבחינות אותן מועדי

ויכולת הנתונים לתת אינדיקציה אמיתית לנושא אותו הם אמורים , יותר

 של ותהמהימנ לרמת כלל להתייחס בלי זאת כל. לבדוק נמוכה יותר

אם איסוף הנתונים על הכישורים האינטלקטואליים   .מדובר בהם המבחנים

הרי שאיסוף הנתונים על תכונות האישיות שלהם קשה , של המורים קשה

 כמותית (הקושרת המחקר כמות, םחשיבות למרותועל כן . כפליים

 להישגים אישיות נתוני) זאת מחייב אינדיקאטורש כפי וסטטיסטית

, וביניהן שונות לכך הסיבות. תוצאותיו גם וכן מוגבלת ינוכייםוח לימודיים

 העדר, למדוד אפשר אותם לימודיים בהישגים יותר רב עניין, הנראה ככל

 בעבודת להצלחה קושרים אותן האישיות לתכונות אופרטיביות הגדרות

                                                      

אם כי יש לא מעט חוקרים ואנשי חינוך הסבורים שתכונות אחרות כגון אמפתיה  30

וכדומה ,  יכולת לעבוד בצוות, אינטליגנציה רגשית, כושר ביטוי מילולי, לילדים

 .ינטלקטואלייםחשובים לא פחות מכישורים א
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 סוף סוף כאשר  אלה תכונות למדוד המסוגלים בכלים ומחסור, המורה

    .אודותן מוסכמות דרותהג לכלל מגיעים

  

  . הנתונים פרסום 

  

, כלל כך הדבר אין למעשה. להבנה פשוטים בנתונים מדובר לכאורה

 בחינות נתוני בפרסום לבעייתיות מאד דומה הפרסום של והבעייתיות

 ואינטלקטואליים קוגניטיביים כישורים. אחרים הישגים ונתוני, הבגרות

 להתעורר ויכולות, מתפרסמים ניהםשנתו האנשים של רקע לנתוני קשורים

 לנתוני ביחס ההישג רמת, המבחנים של התרבותיות ההטיות בדבר שאלות

 החברתי בהקשר קוגניטיביות יכולות בדבר נתון כל לראות יש.  'וכו הרקע

  . שלו

  

 .בנתונים אפשרי שימוש

  

 המדיניות קובעי את לשמש יכולים המוריםבאיפיוני  שנויים בדבר נתונים

 מתן ידרבנו שליליים נתונים. למקצוע הביקוש מגמות על להשפיע ציםהרו

 יכולים חיוביים ונתונים יותר טובים הוראה כוחות למשיכת תמריצים

 מיותרים הם כאלה שתמריצים המערכת בראש העומדים את לשכנע

 יכולות הנתונים לפרסום אולם. הקיימת התגמול ברמת להסתפק ושאפשר

 להרתיע יכול שליליים נתונים פרסום, למשל. ליותשלי השפעות גם להיות

 או, מגדריים, מגזריים נתונים פרסום. למערכת מהצטרפות טובים מועמדים

 על להשפיע יכול, המורים של אקונומי-הסוציו לרקע המתייחסים כאלה

 .מורים של  שלמות קבוצות כלפי אחרים וגורמים הורים עמדות

 

  תלמידיהם של ההישגים ת באמצעו" טובים"זיהוי מורים  .3

  

  .רקע

  

 על בבקרה לעמידה החינוך מערכת על הלחצים התגברו האחרונות בשנים

 תוצאות בין ישירות לקשר הדרישה גם ובעקבותיהם, פעילותה תוצאות

 שמילויה זאת דרישה. ספציפיים תלמידים עם ספציפיים מורים של עבודתם

 – טכנולוגית מבחינה לפחות – אפשרית ליותר הפכה, בעבר אפשרי בלתי היה

. גדולים מידע מאגרי של והניתוח, הבקרה, האיסוף אמצעי שכלול עם

 ברמת שינויים בין קישור מאפשרים החדשים המחשוב כלי כיום, ואמנם

 וגם, הישגים במבחני ביטוי לידי באה שהיא כפי, תלמידים של הידע

 המורים לבין, ומהוכד, אלימות, נשירה כגון אחרות" חינוכיות תפוקות"ב

 את . לכך שקדמו ובתקופות המבחנים עריכת בעת אלה תלמידים המלמדים

 להישגי המורה עבודת שבין הקשר לבדיקת השונות החדשות השיטות כל

 מדידת על המבוססות, שיטות של המטריה תחת לכלול אפשר תלמידיו

. יותלמיד להישגי תורמת מסוים זמן בפרק המורה שעבודת" המוסף ערך"ה

ובאופן מחקרי את שהיה ידוע באופן אינטואיטיבי  בעליל הוכיחו אלה שיטות
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 להישגים להגיע יכולים שונים שמורים, ראשית: דברים שני, זה שנים רבות

 המורים בין שההבדלים, ושנית, דומים רקע נתוני בעלי תלמידים עם שונים

 יחסית עטמו שנים מספר במשך יכולים טובים שמורים עד גדולים כה הם

 אקונומיים סוציו רקע נתוני בעלי תלמידים בין בהישגים פערים לסגור

 והקשיים הספקות, אלה כלים של המואץ הפיתוח למרות אך  31.שונים

, שלו המוטיבציה רמת, תכונותיו, ספציפי מורה עבודת בין סיבתי שבקישור

 בין כאשר רבות הן לכך הסיבות. נפתרו טרם תלמידיו להישגי, ומיומנויותיו

  :למנות אפשר שבהן העיקריות

, שונים במקצועות מורים (רבים גורמים משתתפים החינוך בתהליך  .א

 החינוכית המדיניות, הספר- בבית המסייע המערך, הספר-בית הנהלת

 אחד מורה של השפעתו להפריד ואין, )ההורים וכמובן הקהילה, הכללית

 אותו את מדיםמל לא כשהם אפילו, אחרים וגורמים מורים מהשפעת

 .המקצוע

 נכונה משקפים תמיד לא ובודדים כתובים הישגים מבחני תוצאות  .ב

, חלק רק מבטאים הם מקרה ובכל אחר או זה מורה של עבודתו תוצאות את

 .הספר-בבית ללמוד אמורים התלמידים אותם מהדברים, קטן חלק ולרוב

 מוגבלים יחסית מהימנה לבדיקה הניתנים הכתובים המבחנים  .ג

 המבחנים). ומדעים, מתמטיקה בעיקר (גדול לא ומיומנויות מקצועות פרלמס

 הרוח מדעי מתחום במקצועות אחרות מיומנויות הדורשים המקצועות בכל

 .גבוהה פחות ואמינותם טובים פחות הרבה -הנקרא הבנת כולל – והחברה

 בעבודתו המורה הישגי בין לקשר אפשרי בלתי כמעט ואולי קשה  .ד

 שווה כמה "פשטנית ובלשון, זכאי הוא לה התגמול רמת ןלבי, החינוכית

 ? "הציונים בסולם נוסף באחוז עליה בכסף

 לדעת , עתידיות תוצאת על מהסתמכות כתוצאה, האפשרות חוסר  .ה

 בתום רק סופית שכר קביעת המחייב, לא ומי טוב מורה יהיה מי מראש

 לרמת רשכ בין הקישור, מזאת יתירה. הוראה של יחסית ארוכה תקופה

 אי של מצב ויוצר, שוטף עדכון ומחייב זמני בהכרח הוא התלמידים של הישג

 הדבר. עבודתו באיכות מאד לפגוע העשוי דבר, המורה מצד מתמדת וודאות

 הישגי, במורה תלויות שאינן אובייקטיביות מסיבות כאשר מיוחדב חמור

 דבר תקודמ בשנה תלמידיו מהישגי טובים פחות מסוימת בשנה תלמידיו

 .בשכרו פגיעה לכאורה המחייב

 מוסף ערך מדידת של הנוכחיות השיטות שכל, לנו נראה דבר של בסופו

 זמן בנקודת אחרים ממורים יותר מצליח מסוים שמורה לומר רק יכולות

 אין .דומים רקע נתוני בעלי תלמידים עם, מסוים תוכן בתחום, מסוימת

                                                      

ביטוי לעובדה שמורים שונים מגיעים לתוצאות שונות עם תלמידים מאותו רקע  31

מוצאים בין היתר בממצאי המחקרים הבינלאומיים השונים המראים שבמדינות 

. הספר-בתי גדולה יותר מהשונות בין הספר-בתירבות השונות של ההישגים בתוך 

 דומה הספר-בתי בכיתות השונות בואם אנו מניחים שההרכב הסוציו אקונומי

וכן , )הנחה קצת חזקה אך נכונה במדינות רבות בהם לא נהוגה הסללה והקבצה(

, הרי שליכולותיו של המורה, שהמורים מופנים להורות כיתות שונות באופן אקראי

 .יש השפעה גדולה מאד על הישגי תלמידיו
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 על לחזור יוכל הוא האם, ותרי מצליח הוא למה המצביע דבר זאת באמירה

 הזאת ההצלחה על לחזור יוכל הוא האם, הבאה בשנה גם הזאת ההצלחה

, אחר ספר-בבית ההצלחה אותה על לחזור יוכל האם, אחרים תלמידים עם

 איכות של" המוסף הערך "נושא על התעכבנו. אחר חומר ילמד הוא כאשר או

 מהווה והוא, פוליטי, חינוכי ,מקצועי דיון של במרכזו עומד הוא כי, המורים

 הקשור למורים דיפרנציאלי לשכר לדרישה המרכזיים הנימוקים אחד את

  .התלמידים להישגי

  

  . מחקרים ממצאי

  

 ידם-על הוגדרו שמורים למסקנה והגיעו, )Hanushek 2005 (ועמיתיו הנושק

.  במידה רבה,"טיפוח טעוני" תלמידים הישגי לקדם הצליחו טובים כמורים

 את לסגור שנים שלוש במהלך יכולים, אלה מורים אצל הלומדים מידיםתל

, מצאו וריברס סנדרס  32 .מבוססים תלמידים לבין בינם ההישגים פערי

 יכול טוב שמורה, "שחורה קופסא "כאל ההוראה לתהליך שהתייחסו לאחר

 ". גרוע "מורה לעומת אחת בשנה ארבע פי הטיפוח טעוני תלמידיו את לקדם

)Sanders, W. L., and Rivers, J. C. 1996  .(נוסף חשוב ממצא 

 ביותר הגדולים המרוויחים גם הם החלשים שהתלמידים, הוא במחקריהם

 טובים מורים עם שנים שלוש במהלך שלמדו תלמידים. הטובים מהמורים

 מורים עם שנים שלוש במהלך שלמדו מתלמידים 3 פי גבוהות תוצאות השיגו

 חוקרים אולם).  Archer 1999 (בטקסס נמצאו ומיםד ממצאים. גרועים

 עדיין המוסף הערך גישת  של המתודולוגיות שהבעיות סבורים אחרים

  Braun 2005, Kupermintz 2003, Lockwood     (מפתרון רחוקות

Louis&McCaffrey 2002  .(  

  

  . הנתונים איסוף

  

 תוצאות של והאיסוף המדידה כלי מאד השתכללו האחרונות בשנים אמנם

, ספציפיים למורים זמן לאורך אותם לקשור והיכולת תלמידים של מבחנים

 החינוכית בתועלתו הן ספק המטילים ויש, ביותר מורכב זה תהליך עדיין אך

 הוא הנתונים איסוף של ביותר הבסיסי העיקרון, לעיל כאמור. באמינותו והן

 תלמידים הישגי של זמן לאורך מדידה על המתבסס, "המוסף הערך "עקרון

 תלמידים להישגי והשוואתם, המורה אותו עם מקצוע אותו הלומדים

 עם המקצוע אותו את זמן פרק באותו הלומדים שלהם הרקע בנתוני הדומים

, אלה נתונים השוואת של המתודולוגיות הבעיות, כאמור לעיל. אחר מורה

 בין ההפרש של הגודל סדרי את ובייחוד פיהן על" המורה איכות "קביעת

 קיומו עלות לכך מעבר. נפתרו וטרם מאד רציניות הן, "השונות האיכויות"

 לאפשר מנת על (המקצועות ולכל המורים לכל, וכללי ארצי בדיקה מערך של

                                                      

מאפיינים שיגדירו מיהו מצד אחד אנו מחפשים . יש כאן קושי הגדרתי לא קטן 32

ומצד שני אנו מגדירים , המורה הטוב היכול להביא את תלמידיו להישגים בלימודים

ללא ספק יש כאן . את המורה הטוב כזה שהביא את תלמידיו להישגים טובים

 .במידה רבה הגדרה טאוטולוגית



48 

 בלס תכנון וייעוץ חינוכי חברתי

        025335878025335878025335878025335878פקס פקס פקס פקס     0000777777775343042534304253430425343042: : : : טלטלטלטל    90805908059080590805מיקוד מיקוד מיקוד מיקוד     1179117911791179ח ח ח ח ....מבשרת ציון תמבשרת ציון תמבשרת ציון תמבשרת ציון ת

 EMAIL;  nachum03@gmail.com            0508-839600טלפון נייד טלפון נייד טלפון נייד טלפון נייד 

 

 כדאיותה את לשקול ויש, מאד גבוהה היא) המורים כלל של איכות דירוג

  . הצפויות התועלות לעומת

  

  . הנתונים פרסום

  

 מסוכן הוא" גרועים "מורים לעומת" טובים מורים "המזהים יםנתונ פרסום

 לנו נראה לא. עבודתם וביכולת המורים במורל אנושות לפגוע ויכול, ביותר

 שארגוני, לנו וברור, לכך להסכים יכול מורים ארגון שאיזשהו סיכוי שיש

 שסבור מי יש אמנם. מחיר בכל זאת ימנעו, לדוגמא, בישראל המורים

, בעבודה להצליח מאמציהם את להגביר למורים תמריץ יהווה זהכ שפרסום

 לתלמידים מורים בין היחסים על כזה פרסום השלכותש נראה לנו אך

 הן עצמם לבין המורים ובין, הספר-בית של להנהלה המורים בין, ולהוריהם

 הוא זה אינדיקאטורש קביעה משום אלה בדברינו אין. למערכת קטלניות

 מורה של מאמציו בין לקשור האפשרות את לנצל ריךצ שלא או, פסול

 פרסום לנושא ורק אך מתייחסים דברינו. ספציפי תלמיד להישגי ספציפי

 להישגי מורה של עבודתו בין וגלוי פומבי באופן לקשור והאפשרות הנתונים

 .תלמידיו

 

 

  . בנתונים אפשרי שימוש

  

 איתור ובראשונה בראש. מאד רבים הם זה אינדיקאטור בנתוני יםהשימוש

 ותגמול, ציבורית הכרה מתן מאפשר תלמידיהם הישגי פי על" טובים מורים"

 למחקרים בסיס לשמש יכול הדבר, לכך מעבר. המורים לאותם כספי

 אלה מורים המייחדים משתנים של איתור שיאפשרו, יותר מעמיקים

 למדיניות שעליהם משתנים מתגלים וכאשר, טובים הפחות מעמיתיהם

 מדיניות לקביעת לסייע יכול הדבר השפעה יכולת יש ומקומית כזיתמר

 יכולות זה אינדיקאטורל זאת לעומת. המורים איכויות לשיפור שתביא

 חומר רק ילמדו מורים (ההוראה תכני על משקל כבדות השלכות להיות

 ועל, הספר-בבית העובדים סגל בתוך היחסים על) ההישגים במבחני שנבחן

  .אחרים רבים גורמים

  

  

ולתנאי העבודה  , לביקוש והיצע למוריםאינדיקאטורים הקשורים . 4

  33דיפרנציאליים

  

  . רקע

  

, מורים מעדיפים לעבוד בבתי ספר בהם תנאי העבודה נוחים יותר, בדרך כלל

או , דבר המעמיד את בתי הספר המשרתים אוכלוסיות תלמידים חלשות

. מציהם לגייס מורים טוביםבעמדת נחיתות במא, כאלה המצויים בפריפריה

                                                      

  )2009בלס (דיון מפורט בנושא המחסור במורים ראה  33
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בתי ספר המשרתים אוכלוסיות חלשות , מכאן שבתנאי מחסור כללי במורים

ואילו בתנאים של , סובלים יותר מבתי ספר המשרתים אוכלוסיות מבוססות

ומכאן גם עיניננו בכל , עודף במורים קל יותר להשיג מורים בבתי ספר אלה

  . םנושא האינדיקאטורים לביקוש והיצע למורי

  

, התלמידים מספר הוא למורים  הביקוש על יםהמשפיע יםהעיקרי מיםהגור

,  מחד גיסא ותנאי העבודה של  המורים  וגודל הכיתות, תוכניות הלימודים

, טבעי גידול; מקורות בשלושהבעיקר  מקורן תלמידים תוספות. מאידך גיסא

 השינויים ממרכיבי אחד כל .הלמידה בשיעורי הייעלו, חיובי הגירה מאזן

 במספר צמצום או ידול ג .ושיטתי רצוף מעקב מחייב התלמידים במספר

כתוצאה משינוי מדיניות מכוון או , ושינויים בתנאי העבודה, התלמידים

. הדרוש המורים מספר על ישיר באופן יםמשפיע, בעקבות אילוצים חיצוניים

 טותההחל הן, למשל, ב"בארה האחרונה מההיסטוריה בולטות דוגמאות

 הנוגעות שונות החלטות וכן, בכיתות התלמידים מספרי לצמצום באשר

 קובעי ידי-על  התקבלו בישראל גם. מיוחדים צרכים בעלי בילדים לטיפול

 אפשר הללו ההחלטות בין, החינוך בתחום חשובות החלטות מספר המדיניות

 םג ולאחרונה 4- 3 לגילאי חובה חינוך חוק את להאריך ההחלטות את לציין

 במקצועות' ב-'א כיתות לפצל, החינוך יום את להאריך, 16-17 לגילאי

 אחת לכל. וכדומה, בכיתה התלמידים מספר את להגביל, מסוימים

 לכוח הביקוש על גדולות השלכות ולעיתים, השלכות יש הללו מההחלטות

    1990 וקופ בלס, 2008 בלס (בחשבון נלקחותמיד  לא ידיעתנו שלמיטב, אדם

 ).  Blass N & Gaziel H 1999, 2004 אדלרו בלס

  

 כמתבטא השכר: הם המורים היצע על המשפיעים העיקריים הגורמים

 כתובות במסורות או/ו בהסכמים המעוגנות, שכר ובתוספות השכר בסולמות

 המורה עבודת אופי את בעיקר המבטאים עבודה תנאי; כתובות ובלתי

 וזכויות). עבודה לשעת השכר בגובה לפחות או בשכר מתבטא חלקם(

 ותנאי העבודה והשכר מצב שוק העבודה  ;וסוציאליות פרופסיונאליות

במקצועות אחרים המעסיקים עובדים בעלי כישורים והשכלה הדומים לאלה 

 לכל כאשרורבים  שונים מרכיבים יש אלה מתחומים אחד בכל ;.של המורים

 סיכויי, בעבודה הסיפוק תחושות על ניכרת השפעה אלה ממרכיבים אחד

, להכשיר, לגייס היכולת על בתורן המשפיעות' וכד השחיקה, ההתקדמות

 כמובן יש לכך מעבר .גרועים מורים ולפלוט, טובים מורים על ולשמור לקדם

 אישיות נטיות, ההוראה מקצוע כלפי הציבורית האוירה כגון נוספים גורמים

  . 'וכד המורים של

  

, המבוסס, הבסיסי השכר סולם בין הבחיןל ראוי מורים בשכר דנים כאשר

 באופן יותר או פחות למורה המוענקים, וותק השכלה על, כלל-בדרך

. הבסיסי לשכר מעבר למורה המשולמותשונות  שכר תוספות לבין, אוטומטי

 או כישורים, פעילויות עבור לו מוענקות המורה תלויות השכר תוספות

 השכר סולם פי על לנדרש ומעבר מעל שהם, )תלמידיו של או שלו (הישגים

-בית של נתונים סמך על לרוב ניתנות הספר- בית תלויות התוספות. הבסיסי

 הרשות, המדינה – השכר משלמי לדעת המצדיקים, המורה עובד בו ספר
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 באפיוני או לרוב מדובר. לשכר תוספת – המנהל או הבעלות, המקומית

 תלמידים או, קשה ונומיאק סוציו מרקע תלמידים (התלמידים אוכלוסיית

 מסוים במקצוע במורים מחסור, גיאוגראפי ריחוק, )מיוחדים צרכים בעלי

 של מאד ארוכה שורה עלכאשר דנים בתנאים עבודה מדובר לרב   .וכדומה

 בהתאם המשתנה, השפעה להיות עשויה מהם אחד לכל אשר, עבודה תנאי

כאן ההתייחסות ). כדומהו אישיות נטיות, מין, גיל (הספציפי המורה לאפיוני

, הנוכחות שעות, הפרונטאלית ההוראה שעות (העבודה זמןהעיקרית היא ל

 בארגון מישותג, השנתיים החופשה ימי מספר, הניתנות למורה הכנה שעות

 איתה נדרשים התלמידים אוכלוסיית ואופי הרכב, )' וכד הזמנים לוח

 משמעת, אתני הרכב,  לימודית מהר, אקונומית-סוציו רמה(המורים לעבוד 

 ואיכות מתקנים,  תומכות מסגרות, להוראה מעבר ומטלות תפקידים, )

 התנאים הם העבודה תנאי של וחשוב מיוחד חלק.  הספר-בית מבנה

 העיקריים המרכיביםבין . המורים של הפרופסיונאליות לזכויותיהם הנוגעים

 , ין אתחשוב לצימהמקצוע  לפרוש או להצטרף ההחלטות על משפיעיםה

 המקצועית האוטונומיה מידת, ופיטורין לעבודה קבלה ונהלי המעסיק זהות

,  מסוים לגיל מעבר ומורות למורים או אמהות למורות הקלות, המורים של

  .גיל הקלות ,אמהות למורות קלותה

 נקודות כמה יש, השונות העולם בארצות המורים של העבודה בתנאי השוני למרות

 :אחרים חופשיים מקצועות לעומת הז מקצוע המאפיינות

 

 אם ובין מדינה עובדי הם המורים אם בין המדינות ברוב, ראשית �

 במספר. ארציים עבודה בהסכמי נקבעים שלהם והשכר העבודה תנאי, לאו

 Careerשל למעמד זוכים אפילו הם ופורטוגל צרפת, גרמניה כגון, מדינות

Civil Servants  ,ייםהח לכל מינוי להם המעניק Eurydice2005) .(בארץ 

 עובדי הם יסודי-העל ובחינוך מדינה עובדי הם היסודי בחינוך המורים רוב

 תנאי אך, ואמית עמל, אורט כגון, רשתות או עמותות, מקומיות רשויות

 הדרישות בהיקף הבדל עם, רבה במידה דומים המורים כל של העבודה

34יסודי-העל ךלחינו היסודי בחינוך המורים בין עבודה בשעות
 

 לעומת גבוהה בעבודה ביטחון רמת יש למורים המדינות ברוב, שנית �

 על המוטלות רבות מגבלות ידי-על בעיקר נקבע הדבר. אחרים מקצועות בעלי

 ). למורים יחסית יציב ביקוש ידי-על פחותה לא ובמידה (מורים פיטורי

 התמיכ של ממוסדים סידורים אין אירופה מדינות ברוב, שלישית �

 הדבר). Eurydice2005 (בקשיים הנתקלים במורים או/ו צעירים במורים

 תכניות וכמה כמה פועלות בישראל כי אם, וישראל ב"ארה לגבי גם נכון

 .צעירים למורים חונכות

 או דומה המורים של לפנסיה הפרישה גיל המדינות ברוב, רביעית �

 . םאחרי חופשיים מקצועות בעלי של הפרישה מגיל יותר נמוך

                                                      

העובדים ברשתות ובעלויות , קלנו בתופעה של מורים וגננותיחד זאת לאחרונה נת 34

 שתנאי עבודתם נופלים ולעיתים בהרבה מתנאי העבודה המקובלים ,פרטיות

 .בהסכמים הארציים
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  מוקדמת פרישה לפרוש למורים מאפשרים המדינות ברוב, חמישית �

 מהמדינות בחלק. העבודה בהסכמי הקבוע הפרישה לגיל הגיעם לפני עוד

 מספר עבד שהמורה הוא לכך כשהתנאי, מלאה פנסיה עם מתאפשר הדבר

 . מסוים שנים

 הסדרים אין – אחרים למקצועות בדומה – המדינות ברוב, ששית �

 חלקית או מלאה לעבודה לחזור גיל מסיבות פורשים מורים לע להקלה

 .למערכת

  

  . מחקרים ממצאי

  

 בכל מקסימאליים למידה לשיעורי הגדול ברובן שהגיעו, המפותחות בארצות

 בעיקר יציב נשאר שהוא או, ויורד הולך התלמידים מספר, החינוך רמות

 בארצות. זאת הגירה בני של הלמידה בשיעורי וגידול חיצונית הגירה  בזכות

 כיום הגידול קצב כאשר, בהתמדה גדלה התלמידים אוכלוסיית המתפתחות

 לעלייה מצטרפים הטבעי הריבוי שיעורי שם יסודי- העל בחינוך במיוחד גבוה

 כפריים מאזורים מסיבית פנימית הגירה לתנועת וכן, הלמידה בשיעורי

 בהתמדה גדל חינוךה במערכת התלמידים מספר בישראל. עירוניים לאזורים

, למידה בשיעורי ועלייה מהגירה כתוצאה והן טבעי מריבוי כתוצאה הן

 במגזר בעיקר ומתמקד שווה בלתי באופן מתפרס הגידול ,לאחרונה,כאשר

   .יהודי והלא החרדי

  

 השכר שרמת, כך על מצביעים רבים מחקריםבאשר לשכר המורים הרי ש

  (בו ולהתמיד ההוראה צועלמק לפנות נכונות על רבה במידה משפיעה

Chapman, Snyder, and Burchfield 1993 ,Guarino and others 2004; 

Hanushek, Kain, and Rivkin 2001; Murnane and others 1991 ( אך 

  על המשפיע, ביותר החזק לא אף קרובות ולעיתים, היחיד הגורם אינה היא

 Hirsh  2006 (בו להתמיד ועלמקצ פנה שכבר מי ועל, להוראה לפנות צעירים

 Ingersoll  2001 Berry 2007 .[כגון, שגורמים הראו, ועמיתיו הנושק 

 תלמידיו של הלימודיים וההישגים, הספר- בית של אקונומי-הסוציו ההרכב

 המורים נכונות על השכר גובה מאשר יותר רבה אף ולפעמים רבה השפעתם

 גם המחקרים. אחר העבוד למקום לעבור או עבודתם במקום להישאר

 על לשמור נוטים מורים ואבטלה כלכלי שפל של בתנאיםכך ש על מצביעים

 של במצבים ולהיפך, פרישה ולדחות שבתון לשנת לצאת לא, עבודתם מקום

 ממעטים צעירים, במשק משכיל אדם בכוח ומחסור, כלכלית פריחה

 מחקריםה, כן כמו. ממנה לפרוש נוטים פעילים ומורים, להוראה להצטרף

 החלטות על משפיעים בהחלט משופרים שכר שתנאי, כך על מצביעים

 לגבי מבוטלת איננה כי אם פחותה השפעתם אך, להוראה להצטרף מועמדים

 ,Chevalier,Dolton (מעבודה לפרוש או/ו להתמיד  אם ההחלטות

McIntosh 2002, Murnane 1991 ,Leigh 2005 , Chung, Dolton, 

Tremayn 2004  .( בין מתאם מוצאות אינן גם הבינלאומיות ההשוואות 

 בערך מדובר כאשר בין אם, התלמידים הישגי לבין מורים של השכר גובה

 בעלי לשכר יחסית המורים בשכר מדובר כאשר ובין אם שלו המוחלט
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 כרכמו כן לא נמצא מתאם בין הישגי התלמידים לגובה ש. אחרים מקצועות

    .הגולמי הלאומי לתוצר יחסית המורים

  

 חלקן אולם, שהוזכרו לעיל הסוגים משני ניתנות תוספות שכר בכל העולם

). Siniscalco 2002 (למדינה ממדינה משמעותית שונה המורה בשכר היחסי

, הספר-בבית תפקידים לביצוע, תואר לכפל שכר תוספות ניתנות בישראל

 שכר תוספות .'וכו מיוחדים צרכים בעלי תלמידים עם לעבודה, להשתלמויות

. אחוז 20 - מ בלמעלה המורה של הבסיסי שכרו את להגדיל יכולות אלה

 בחוזים מחסור יש בהם במקצועות מורים להעסיק אפשרות יש לכך מעבר

 תכניות הצלחת אחרי שעקבו המחקרים מעטים ככלל . מיוחדים אישיים

 להא וגם, )Berry,Rasberry,Williams 2007(, למורים תמריצים של שונות

 כיצד בדק לביא ויקטור' פרופ.  מרובה הצלחה על הצביעו לא נבדקו שכן

 המורים עבודת על קבוצתיים והן אישיים הן כספיים תמריצים משפיעים

 Lavy (העולם בכל רב לפרסום זכו ועבודותיו, התלמידים והישגי

2002,2003,2004.(35
 המותנה, כספי תמרוץ שפורסמו הנתונים פי על 

. התלמידים בהישגי לעלייה הביא, הבגרות במבחני מידיםהתל בתוצאות

 עדיפות ובאזורי פיתוח ביישובי למורים תמריצים בישראל ניתנים לכך מעבר

 ח"דו (הנראה ככל, הבחנה ללא המורים לכל הניתנים התמריצים. לאומית

 משכילים יהיו אלה ביישובים שהמורים לכך הביאו לא) 2005 המדינה מבקר

 המצב אלה הטבות שללא לטעון אפשר תמיד כי אם (יותר קיםותי או יותר

 לא לפחות אנו – רבה עבודה נעשתה לא ידיעתנו למיטב). טוב פחות היה

, עדיף מה זהה הכולל שהשכר בהנחה: לשאלה המתייחסת – כזאת איתרנו

 תוספות של נמוך ושיעור אוניברסלי בסיסי שכר של יחסית גבוה שיעור

 ? פךלהי או קריטריוניות

 

 האדם כוח ניהול בתחום המרכזיות הבעיות אחת, לעיל האמורכל  לאור

 שיבטיחו וחוקיים אדמיניסטרטיביים מנגנונים גיבוש היא, בהוראה

 את ימלא, השונות צורותיו על השכר דהיינו, למורים הניתן הכספי שהתגמול

 כוחות במשיכת, למורים והיצע ביקוש בין נאות איזון בהבטחת תפקידו

 יכול כאלה כלים גיבוש. המורה בעבודת מצוינות ובעידוד, להוראה וביםט

ומערכות חינוך לתלמידים ,  בכלל החינוך מערכת לשיפור רבות לתרום

, החוקרים, המורים בין הסכמה שקיימת למרות, כאן גם. חלשים בפרט

, בהוראה האדם כוח במדיניות מרכזי מרכיב הוא שהשכר, המדיניות וקובעי

, )קיבוציים או/ו אישיים הסכמים (השכר קביעת לדרך באשר, הדעות חילוקי

, תפקידים, ותק, השכלה (היקפו על המשפיעים הגורמים של היחסי ומשקלם

                                                      

אנו מוצאים נכון להעיר שמחקריו של פרופ לביא התבססו על ניסויים שהיו  35

ידי משרד -ו עלהמחקרים הופסק. מוגבלים בהיקפם ועוד יותר במשך הזמן שלהם

עם חילופי ,למרות האינדיקציות להשפעות  חיוביות של  התמריצים , החינוך

השלטון כאשר בעלי התפקידים הקובעים החדשים סברו ששימוש בתמריצים 

דברים אלה נמסרו לכותב מסמך זה . (כספיים אינו נכון מבחינה חינוכית ועקרונית

 )שרד החינוךמפי גורמים שהיו אחראים לניסוי והערכתו במ
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 ההוראה מקצוע מאפייני, המורה עובד בו הספר-בית מאפייני, גיל, אחריות

 . ועמוקים יסודיים הם) קבוצתי או/ו אישי (התמרוץ ודרך, )וכדומה

  

  . הנתונים ףאיסו

  

הנוגעים לביקוש למורים הוא בדרך כלל קל יותר מאיסוף  הנתונים איסוף

 הלאומיות המערכות רוב. ובייחוד ההיצע הפוטנציאלי, הנתונים בדבר ההיצע

-בבתי ופריסתם, התלמידים מספרי אחרי שוטף באורח עוקבות והעירוניות

, מה במידת, להתעורר יכול הקושי. הספר על פי בחינוך מיון שונות ומגוונות

 גם כן ועל, חוקי בלתי באורח למדינה הגיעו שהוריהם תלמידים על בדיווח

 לאיתור הקשור בכל, בעיות להתהוות יכולות כן כמו. חוקי אינו מעמדם

 בתוך פנימית בהגירה מדובר כאשר בייחוד, פנימית הגירה של זרמים

 בכל, עיקריות בעיות בשתי נתקלים אנו בישראל. יישובים בין ולא יישובים

 עבודה מהגרי  של חוקית בלתי כניסה: תלמידים מספרי על לדיווח הנוגע

. למיניהם הדתי החינוך סוגי בין ומעבר, מהשטחים ערבית ואוכלוסייה

: מוגבל עדיין היקפן זה בשלב כי אם, בעיות שתי עוד התעוררו לאחרונה

 במספר וגידול, םבבית ללמדם בוחרים שהוריהם התלמידים מספר התרבות

 המרכזיות החינוך לרשויות כלל מדווחות שאינן החרדיות המסגרות

גודל כיתה , תוכניות לימודים, גם הנתונים על מספרי שעות . והמקומיות

קצת יותר קשה לאסוף . לרוב מצויים בידי הגורמים האחראיים' ממוצע וכד

נים ניתנים נתונים בדבר הביקוש וההיצע לפי מקצועות אך גם כאן הנתו

  .להשגה בקלות יחסית

 

הרבה יותר קשה לאסוף את הנתונים לגבי היצע המורים ובמיוחד נתונים 

 צריך השכר נתוני איסוף פניו ועל לכאורה. הנוגעים לתנאי העבודה והשכר

 הם המורים של המכריע הרוב מהמדינות גדול שבחלק היות, פשוט להיות

 שמערכות, הציבורי המגזר על נמנים הם המדינות בכל וכמעט, מדינה עובדי

 למעשה. גלויים שכר סולמות על ומבוססות ומסודרות מפוקחות שלו השכר

 פשוט אינו - ובייחוד השוואת מערכות שכר שונות – וניתוחם הנתונים איסוף

 מערכות לשלוש כלל-בדרך מתייחסים אנו שכרנתוני  על בדברנו. ועיקר כלל

, עצמו ההוראה במקצוע השכר בהשוואת תעוסק הראשונה :נפרדות השוואה

, מורים  בין השוואות, זמן פני על השוואות על לדבר אפשר כאן כאשר

-על או יסודי (שונים אפיונים בעלי ספר-בבתי או שונים באזורים המלמדים

 שונים תחומים בין או, )וכדומה חלש או מבוסס, בפריפריה או במרכז, יסודי

). וכדומה או מחנך, מיוחד חינוך או רגיל חינוך, ובמתמטיקה בספרות(

 בין (אחרים מקצועות בעלי לבין מורים בין היא שנייה השוואה מערכת

, )במשק העובדים לכלל מורים בין או, לאחיות מורות בין, למהנדסים מורים

 אפשר כאן גם, בינלאומיות השוואות של מערכת  היא שלישית ומערכת

 בארצות המורים של למצבם אחת ץבאר המורים של מצבם בין להשוות

 רוב.  אחרים למקצועות יחסית והן עצמו ההוראה במקצוע הן אחרות

 העלייה  קצב, התחלתי שכר: כגון להיבטים מתייחסות שכר של ההשוואות

 בה התקופה אורך, העבודה תקופת באמצע השכר גובה, זמן לאורך בשכר
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 השכר גובה, הגולמי מיהלאו לתוצר יחסית השכר גובה, השכר לשיא מגיעים

  . 'וכד, במשק הממוצע לשכר יחסית

  

 היא כאשר, האיסוף למטרת בהתאם משתנה הנתונים איסוף של הקושי רמת

 בתוך בהשוואות פשוטה יותר קצת, בינלאומיות בהשוואות במיוחד קשה

 למורים מתייחסים כאשר יותר וקלה, שונים מקצועות בין המדינה אותה

 בלבד למורים מתייחסים כאשר גם זאת עם יחד. תמסוימ במדינה בלבד

 ריבוי כגון בשל סיבות  מסובכתהיא המשימה מורכבת ו השכר נתוני איסוף

 המורים ריבוי, חלקיות במשרות העובדים מורים של גבוה אחוז, מעסיקים

 שונים במגזרים שונים והעסקה שכר ותנאי, רבים עבודה במקומות העובדים

 אחרים למקצועות מתייחסות ההשוואות שרשכא ברור. המערכת של

 המורים ארגוני בין המתמשך הסכסוך הוא לכך עדות, גדלים הקשיים

 ברמה. המהנדסים לשכר שכרם להשוואת באשר בישראל לממשלה

 של הנושא גם לכך מצטרף, מדינה בכל השונים לתנאים מעבר, הבינלאומית

 . השכר של  הקניה כוח השוואת

 

, ממשלתיים גורמים ידי-על נאספים השכר נתוני ב"ארהוב אירופה בארצות

 נאספים בארץ גם. העובדים וארגוני לסטטיסטיקה המקומיות הלשכות

 ידי- ועל לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי-על המורים שכר על נתונים

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני 36.האוצר במשרד השכר על הממונה

 התעסוקה היקף בדבר שהפרטים בעוד( ההכנסות סקר בפרסום מתפרסמים

 מתייחסים השכר על הממונה של הנתונים). אדם כוח סקר על מבוססים

  .השכר על הממונה ח"בדו לשנה אחת ומתפרסמים, מדינה עובדי למורים

 

 

  .הנתונים פרסום

  

על מספרי תלמידים המשמשים בסיס לחיזוי הביקוש  הנתונים פרסום

 למספר התייחסות יכללו שהנתונים רצוי. יהבע להוות צריך אינו, למורים

 זרמי בין לחלוקתם, גיל שכבות פני על לחלוקתם, התלמידים של הכולל

 לסוג, הגיאוגראפית לפריסה, ארץ בכל קיימים שהם כפי, השונים החינוך

 תיאור את יכללו שהם חשוב כן כמו. 'וכו התלמידים פונים אליו החינוך

 של מלא לא פרסום. לעתיד ותחזיות, ברבע  ההתפתחות את, בהווה המצב

 על לחשוב בהחלט אפשר, לדוגמא. מעוותת מצב תמונת ליצור עלול הנתונים

 בשל אך קטן אף ואולי גדל אינו התלמידים של הכולל המספר בו מצב

 ובשל, אחר במגזר הירידה לעומת אחד במגזר התלמידים במספר העלייה

 של הכולל המספר על דווח, המט כלפי המורים מספר שבהתאמת הקשיחות

 ובתחומים במגזרים המורים מספר בהגדלת הצורך את יבטא לא התלמידים

 במספרי השינוי היקפי את רק לא לפרסם גם שחשוב נראה. מסוימים

 אפשר אלה נתונים לחשיבות כדוגמא. מקורותיהם את גם אם כי התלמידים

                                                      

 גם ארגוני המורים אוספים נתונים אלה אך הם אינם מפרסמים אותם בציבור  36

 .אלא באופן סלקטיבי כאשר הם נערכים לקראת משא ומתן על השכר
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 המסיבי ידולהג על הדיווחים בעקבות בישראל שהתרחש מה את להביא

 הגידול בעיקר שהיה, הגידול שמקור מאחר. החרדי החינוך באוכלוסיית

 בראש העומדים סברו, צוין לא, החרדית האוכלוסייה של המהיר הטבעי

 מהחינוך תלמידים של ממעבר נובע שהגידול, בישראל החינוך מערכת

 שונים מדיניות באמצעי ונקטו, החרדי לחינוך והממלכתי דתי הממלכתי

 היה שלמעשה, זה מעבר למנוע מנת על) וכדומה הסעות, בגנים מועדוניות(

 מצד שני דווח המצביע על סטטיות  ).2006 ודוכן בלס (בהיקפיו וזניח זעיר

במספר התלמידים במערכת החינוך הישראלית מסווה מצב של ירידה 

, יציבות בחינוך הממלכתי דתי, במספר התלמידים בחינוך הממלכתי היהודי

על כל המשתמע מכך לגבי תחזיות הביקוש , גידול רב בחינוך הערבי והחרדיו

ולמורים היכולים להתמודד עם אוכלוסיות תלמידים חלשות , למורים בכלל

  .בפרט

 

 גם מיידי ביטוי לידי באיםעל שכר המורים  הנתונים איסוף של הקשיים

 שכר לש אחד נתון פרסום, הנתונים מורכבות בשל. שלהם הפרסום בדרכי

או שכר ממוצע למורה , שכר לשעת הוראה, כגון שכר בסיסי למורה מתחיל

 הדרכים אחת. מטעה כלל- בדרך הוא, יחסית לתוצר הלאומי הגלמי לנפש

 של השכר השוואות של הקושי עם להתמודד ניסו OECD-ו אונסקו בהן

 מביאים הם כאשר, 37לתלמיד הממוצעת השכר עלות השוואת היא מורים

 ההוראה שעות מספר, הקנייה כוח ערך שווה במונחי השכר גובה תא בחשבון

. ממוצע כיתה וגודל, המורה של העבודה שעות מספר, מקבל שהתלמיד

 העלות את מורידה יותר גדולה שכיתה בחשבון מביא השקלול כאשר

. 'וכו, העלות את מעלה המורה במשרת יותר קטן שעות מספר, לתלמיד

 ההוראה שעלות, מתברר הללו המשתנים לכ את בחשבון מביאים כאשר

 שהשכר למרות ב"שבארה מזאת בהרבה גבוהה למשל בפינלנד לתלמיד

 בלבד אחוז 20-בכ גבוה בשוויץ המורים ששכר ובשעה, בהרבה גבוה ב"בארה

 מכפלים למעלה גבוהה בשוויץ לתלמיד ההוראה עלות ב"בארה משכרם

)Siniscalco 2002.(38 מריבוי רק נובע איננו הנתונים בפרסום הקושי 

 של והמתודולוגי הקונצפטואלי מהקושי גם אם כי, הרלבנטיים הגורמים

 השימוש היא הלא נוספת דוגמא על להצביע אפשר כאן. עצמן ההשוואות

 בהשוואות הכלכלנים את המשמש, Purchasing Power Parity במונח

 שונים עותמטב של הקנייה בכוח ההבדלים על להתגבר שנועד, בינלאומיות

) 2003 (דוד בן דן ר"ד בין בישראל בין תיאורטי ויכוח של במוקד ושנמצא

                                                      

אולם מצאנו לנכון להזכיר אותו כי הוא , נתון זה אמנם אינו נתון של שכר 37

  –ים חשובים של השכר אינדיקאטור חשוב של מערכת החינוך ומתייחס לשני היבט

 .סך השכר והיקף שעות העבודה של המורה
ללא . לצערנו את ישראל,  לא כוללים1999-הנתונים במחקר זה המתייחסים ל 38

ספק היה מעניין מאד להשוות את עלות השכר לתלמיד בישראל לעומת עלותה 

על פניו נראה שהיא צריכה להיות נמוכה מאד היות שהשכר . במדינות אחרות

ומספר השעות הפרונטאליות , הכיתות גדולות, למורה הוא נמוך מאד יחסית

  . שהמורים נדרשים ללמד בישראל הוא גבוה
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 הפוליטיים וההקשרים הנתונים מורכבות בשל  39).2006 (קלינוב רות לפרופ

 מורים שכר בנתוני הדיון בו מצב לראות לנו קשה, המיידיים והכלכליים

 .בהן מעוניין צד שכל וההטעיות מההטיות מנותק יהיה

 

 .בנתונים שימושה

  

 על להצביע מאפשרים הנתונים. מאליו כמעט וברור מיידי בנתונים  השימוש 

 את לכוון לכך ובהתאם, במורים ועתידיים קיימים ומחסור עודף מוקדי

 או/ו מוקדמת לפרישה אפשרות ומתן, חדשים מורים של הגיוס מדיניות

 פזיזות מפני הירלהז ראוי זה במקום. וותיקים למורים שבתון לשנת יציאה

 מספר של ההתפתחות על נסתכל אם, לדוגמא .הנתונים של לתנודות בהיענות

 כמעט באופן מתחלקות האחרונות השנים שארבעים נראה  בישראל המורים

 של תקופות לבין, המורים במספר מהיר גידול של תקופות בין סימטרי

 או לעודף או להמובי הייתה  הקודם העשור פי על מדיניות וגזירת. קיפאון

 והעבודה המשרה היקף בדבר בנתונים  השימוש  .שלאחריו בעשור למחסור

 של משקל כבדי פוליטיים לשיקולים, כלל-בדרך, כפוף המורים של

 הנתונים את להדגיש נוטים תקציבים ואנשי שכלכלנים, פלא אין. המשתמש

, ריםאח מקצועות לבעלי יחסית קל עבודה עומס על, כביכול, המצביעים

 מעבר מהם הנדרש העבודה היקף את מדגישים חינוך ואנשי שהמורים בעוד

 מקורות על המסתמך או אלה בנתונים המשתמש כל. בפועל ההוראה לשעות

 כמעט נמנעות הבלתי – להטיות מודע להיות חייב אלה בנתונים המשתמשים

 ותלמניפולצי לרוב נתון המורים של השכר בנתוני השימוש. להם הנלוות –

 להשתמש רוצים אם מהותי הבדל יש. המשתמש של לאינטרס בהתאם שונות

 בעלי לעומת המורים של יחסי חיסרון או יתרון על להצביע מנת על בנתונים

 בחינוך הנדרשת ההשקעה על להצביע רוצים אם או, אחרים מקצועות

  . אחרים תחומים לעומת

  

   כיתה   ודלג. ג
 

   .רקע

  

על ידי ציבור המחנכים וההורים כמשתנה מרכזי גודל כיתה ממוצע נחשב 

ביכולת המערכת להתמודד עם אתגרי מערכת החינוך בכלל והצורך לקדם 

 וכפועל יוצא צמצום –את הישגי התלמידים יוצאי השכבות החלשות 

 השלכות יש מקסימאלי כיתה גודל בדבר להחלטות, אי לכך.  בפרט–הפערים 

איכות כוח האדם הפועל ו החינוך רכתמע של שונים בתחומים משקל כבדות

 החשובים אחד הוא ,בבתי ספר המשרתים אוכלוסיות תלמידים חלשות

                                                      

בדבר יעילות מערכת החינוך ,  ר דן בן דוד"שעורר ד, במוקד הויכוח המקצועי 39

בישראל לעומת מדינות אחרות עומדת גישתו למדידת ההוצאות לחינוך יחסית 

  . והתוצר הלאומי הגלמילשווה כוח הקנייה
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, והורים מורים של ממושך לחץ לאחר לרוב מתקבלות אלה החלטות  40.בהם

 הכרחי תנאי בבחינת היא בכיתה התלמידים מספר שהקטנת הסבורים

 השביתה לאחר קבלההת ההחלטה בישראל גם. הלימודיים ההישגים לשיפור

מתן ).  2008, בלס (הישראלית החינוך מערכת בתולדות ביותר הממושכת

העדפה בגודל הכיתה התקני לבתי ספר המשרתים אוכלוסיות חלשות יכול 

להיות כלי חשוב במדיניות של צמצום פערים ועל כן בחינה של משתנה זה 

  .היא חשובה בהקשרה של עבודתנו

 

  . מחקרים ממצאי

  

 יתרונות ושיש, גדולה כיתה ללמד שקשה כך על חולקים שאין דומה  ,ככלל

יחד עם . קטנות  בכיתות מתבצעת ההוראה כאשר ולמורה לתלמיד רבים

 מספר בהקטנת הכרוכההגבוהה  העלותזאת השאלה הנשאלת היא האם 

 .הצפויות התוצאות את מצדיקה בכיתה התלמידים

  

: רמות לשתי הכיתה גודל הקטנת ונגד בעד הטיעונים את לחלק אפשר

 ההישגים על להשפעה, בעיקר, מתייחסים המיקרו ברמת הטיעונים

 להשפעה – המקרו ברמת והטיעונים, התלמידים של והחינוכיים הלימודיים

 אלה. בה המועסק האדם ולכוח החינוך למערכת המיועדים, התקציבים על

 מערכת לשיפור הכרחי תנאי בכיתה התלמידים מספר בהקטנת הרואים

ומצביעים על הישגים  המיקרו ברמת טיעוניהם את, לרוב, ממקדים, החינוך

בייחוד בכיתות של תוכניות שונות להקטנת מספר התלמידים בכיתה 

 לעומתם . הנמוכות ובקרב תלמידים יוצאי שכבות חברתיות חלשות

 זה שלצעד, סבוריםהמתנגדים להקטנה גורפת של מספר התלמידים בכיתה 

על הישגים של קבוצות תלמידים  חיובית השפעה להיות ולהיכאמנם 

 להורדה ותביא ועלולה, "המחיר את "מצדיקה אינה היא אך, מסוימות

 שתלמידיהם ספר-מבתי רבים מורים של ולמעבר,  המוריםברמת הכרחית

 חיזוק. חזקות תלמידיהם שאוכלוסיות ספר-לבתי חלשות מאוכלוסיות

 קליפורניה במדינת  שהתרחש ממה ללקב אפשר אלה לטענות עובדתי

, בכיתה התלמידים מספר להקטנת מקיפה תכנית שהפעילה, ב"בארה

 קשיי, למערכת מוסמכים בלתי מורים של גוברת כניסה  בעקבותיה והביאה

 ספר-לבתי חלשים ספר-מבתי טובים מורים של ונדידה, חריפים בינוי

 ,CEPRI 2005. (הלימודיים בהישגים משמעותית עלייה ללא, מבוססים

Bohrnstadt at al 1999( 

 

 פעילה במדיניות נקט החינוך משרד הוראה שעות הקצאת של שבנושא בשעה

  לכל  אחידים הם כיתות אכלוס לגבי הכללים הרי, מתקנת העדפה של

                                                      

משתנה זה הוא , מעבר להשלכות המיידיות של גודל הכיתה על הביקוש למורים 40

גם כאשר ההשלכות על . גם מרכיב חשוב בדיונים על תנאי העבודה של המורים

ברור שלגודל הכיתה יש השפעה גדולה על כמות , ההישגים  אינן ברורות ומובהקות

האווירה  השוררת בכיתה דברים שהמורים העבודה הנדרשת מהמורים ועל 

 .מייחסים להם חשיבות רבה
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 אוכלוסיות יוצאי שתלמידים היאבישראל  המציאות זאת למרות . המערכת

 לפחות ככל שמדובר בחינוך -יותר  נותקט בכיתות  לומדים חלשות חברתיות

  היסודי
 

 ששיעורי העובדה בשל זאת כל. )2008קלינוב , 2008בלס  (

 יותר גבוהים החרדי ובחינוך דתי הממלכתי בחינוך החלשות האוכלוסיות

 כמובן הדבר. המינית ההפרדה עקרון על ועמידתם, הממלכתי בחינוך מאשר

 בריכוזי נמצאות ביותר הגדולות כיתותה שם, הערבי המגזר לגבי נכון איננו

 שבחלק, לתופעה עדים אנו לאחרונה .ביותר החלשים האוכלוסייה

 עקרון את מנצלים – ערביות ברשויות במיוחד בולט והדבר – מהרשויות

 בעיקר קיים הדבר . הכיתות של מבוקרת בלתי להגדלה לתלמיד התקצוב

 יכולים אינם והם חלש המקצועיים הארגונים של כוחם בהם במקומות

    .תלמידים 40- מ למעלה בנות כיתות הפעלת האוסר הכלל על לעמוד

  

 .נתונים איסוף

  

 באופן נאספים שהם היות, הכיתות גודל על נתונים באיסוף קושי אין פניו על 

 מהלימודים חלק מסוימות במדינות זאת עם יחד. המערכת ידי-על שוטף

 במקרים. אם בכיתות מתבצעים אינם מסוימים ובמקצועות גיל בשלבי

 סיוע לצורכי מהכיתות מהזמן בחלק מוצאים מהתלמידים חלק אחרים

 יכולה מהמדינות בחלק אשר ההיעדרות סוגית היא נוספת בעיה. והשלמה

 יותר ועוד הדיווח בעצם הן קושי יוצרות אלה בעיות. בשנה %10 על לעלות

 התלמידים מספר על או מבוסס התקצוב כאשר בייחוד (הנתונים באיסוף

 ).בפועל בכיתה המצויים התלמידים מספר על או בכיתה הרשומים

  

 .הנתונים פרסום

  

 העלול לקושי טובה דוגמא. ההגדרות על רבה הקפדה מחייב הנתונים פרסום

. בארץ נעשה שהוא כפי בכיתה התלמידים ממוצע נתוני פרסום הוא להיווצר

 את הכוללים סטטיסטיקהל המרכזית הלשכה שמפרסמת מהלוחות בחלק

 את בספירה כוללים היסודי הספר- בבית בכיתה התלמידים ממוצע של הנתון

 למעשה מקטינים ובכך הרגילים הספר-בבתי הפועלות המיוחד החינוך כיתות

 של מבוקר בלתי שפרסום לזכור מאד חשוב  41.המדווח הממוצע את

 של יאוגראפיהג  בפיזור הבדלים שקיימים בכך מתחשב שאינו, הנתונים

 של בפרקטיקה, שלהם והאידיאולוגי המגזרי ובפיזור, התלמידים אוכלוסיית

 תמונה לתת לפעמים עלול נוספים ובגורמים הספר-בבית הכיתות חלוקת

אי אפשר להסיק מנתון המצביע על ממוצע תלמידים נמוך באיזור . מטעה

יות שקיימת  מדינ,)או במועצה האזורית אילות למשל(חקלאי מרוחק 

  ).או חלשות(ממשלתית של העדפת אוכלוסיות מבוססות 

  

  

  

  

                                                      

  2007 בשנתון הסטטיסטי לישראל 8.9לוח  41
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  . בנתונים שימוש

  

לימוד המציאות בפועל מחד או לשם  לצורך הכיתה גודל על בנתונים השימוש

 שימוש. פשוט יחסית הוא, בחינת מדיניות הממשלה להעדפה מתקנת מאידך

משקל בין די פשוט וברור הוא לשם בחינת מוקדים של אי שווי  קצת נוסף

  . ביקוש להיצע של מורים

  

  

 )תלמידים/ מורה יחס (למורה התלמידים מספר.  ד
 

 :רקע

  

 הבינלאומית החינוכית בספרות ביותר הנפוצים האינדיקאטורים אחד

 התלמידים מספר הוא המערכת ואיכות בחינוך השקעה של לאינטנסיביות

למידים למורה  הנתונים בעלי המשמעות הם ההבדלים בין מספר הת. למורה

כאשר , באוכלוסיות תלמידים חלשות לעומת אוכלוסיות תלמידים מבוססות

, מציאות בה מספר התלמידים למורה באוכלוסיות חלשות הוא נמוך יותר

 זהה לא אך קשור זה אינדיקאטור. היא מציאות נוחה יותר לצמצום פערים

 הפשטות למרות.  בכיתה הממוצע התלמידים מספר של לאינדיקאטור

 החלטות של תוצאה שהוא להבהיר חשוב זה אינדיקאטור של לכאורה

 הכיתה גודל, המורה של המשרה היקף: מישורים בשלושה מדיניות

  .  התלמידים של הלימוד שעות ומספר, המכסימאלי

  

 :מחקרים ממצאי

 

 בין נע והוא למקום וממקום לארץ מארץ מאד שונה תלמידים/ מורה היחס

 בחינוך 16.2:1-כ על  2006-ב עמד הוא OECD בארצות אשרכ  72:1-ל 9:1

 ועל היסודי בחינוך 17.5:1-כ לעומת (יסודי  העל בחינוך 13.2:1-כ ועל היסודי

בישראל ) EAG 2008 Table D2.2. (1999-ב יסודי העל בחינוך 15:1-כ

 בחינוך 13.5- בחינוך היסודי ו17.2 עמדו על 2006- המספרים המקבילים ב

למרות ההיגיון הטמון בהנחה בדבר הקשר שבין מספר ). דיהעל יסו

 קשר שנחזה לומר אפשר אי  , התלמידים הממוצע למורה להישגי התלמידים

 .המערכת להישגי זה נתון בין ישיר

 

   :נתונים איסוף

  

 בשני למעשה מדובר כי אם, למדי פשוט הוא כאן הנתונים איסוף

ומספר התלמידים למשרת , מורה מספר התלמידים ל- שונים אינדיקאטורים

 המורים במספר התלמידים מספר חלוקת ידי על מתקבל האחד. הוראה

 משרות במספר התלמידים מספר חלוקת ידי על מתקבל השני ואילו, בפועל
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 תהיה לא כאן המתקבלת שהתוצאה להדגיש חשוב 42.התקניות ההוראה

 העובדים שיעורו, חלקיות במשרות עובדים המורים מבין ורבים היות, זהה

. למגזר ממגזר שונה המדינות ובתוך, למדינה ממדינה שונה מלאות במשרות

 ומספר, תלמידים מספר אותו יש בה שבמדינה מצב להיות שיכול ברור מכאן

 משרות חלקי תלמידים ליחס מתייחסים כאשר (עדיין, מורים של כפול

 יש בה במדינה ריות נמוך אפילו או שווה יהיה תלמידים/ מורה יחס) הוראה

  . מורים פחות

  

  :הנתונים פרסום

 

 מבטא שהוא העובדה ציון תוך לפרסם יש זה אינדיקאטור של הנתונים את

 המוענק הלימוד שעות מספר, המורים של המשרה להיקף באשר מדיניות

 גם חשוב הקודם בסעיף האמור לאור. מכסימאלי כיתה וגודל לתלמידים

 אזורים, גיל שלבי (השונים המערכת קילחל בהתייחס הנתון את לציין

את הנתונים צריך להציג כמובן בהתאם לאוכלוסיות . )'וכד, גיאוגראפיים

גודל בית , תוך התייחסות נפרדת לשלבי גיל, לגביהן מודדים את הפערים

  'וכד, ספר

  

 :בנתונים שימוש

 

 קשר קשור תלמידים/ מורה והיחס שהיות מציינת בעבודתה סיניסקלקו 

 יחס בהורדת מאד מתקשות עניות מדינות, המדינה של הכלכלית לרמה הדוק

 בניגוד עומדת זה יחס להוריד המגמה תקציביים אילוצים של בתנאים. זה

 או  המורים שכר את להעלות, הספר לבתי הנגישות את להרחיב למגמה

 למרות זאת ברור שהצבעה על ).Siniscalco 2002. (בתשתיות להשקיע

ן העדפה מתקנת במשתנה זה לטובת תלמידים מתנאי רקע מציאות בה אי

  .יכולה לסייע בהכוונת המדיניות, קשים

  

  

 גודל בית ספר  .ה
 

 :רקע

 

, בהקשר של פעילות חינוכיתגודל בית ספר הוא משתנה נוסף שנבחן לעיתים 

אחת הטענות . ונמצא לעיתים קרובות קשור לאוירה הלימודית והחינוכית

,  ובייחוד בחינוך היסודי,  שבתי ספר קטניםהמושמעות בהקשר זה היא

עדיפים על בתי ספר גדולים בכל הקשור ליצירת אוירה הנוחה  לחינוכים של 

מובן מאליו שההגדרה  מה הוא בית ספר . תלמידים בעלי נתוני רקע חלשים

                                                      

משרת הוראה תקנית מוגדרת במספר שעות העבודה שהמורה נדרש להן על מנת  42

כי , למעשה צריך להתייחס בצורה דומה לתלמידים. לקבל שכר עבור משרה מלאה

 בין מספר התלמידים הלומדים באופן מלא למספר יש מדינות בהן יש הבדלים

  התלמידים הלומדים באופן חלקי 
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ומאיזור לאיזור והיא , גדול ומה הוא בית ספר קטן שונה ממדינה למדינה

מצדדי בתי , לעומת טענה זאת. תי החינוכי הספציפיתלויית ההקשר התרבו

הספר הגדולים מצביעים על כך שהפעלת בתי ספר אלה היא יותר יעילה 

  .ומאפשרת מתן גיוון רב יותר מבחינה חינוכית, מבחינה כלכלית

  

  :ממצאי מחקרים

  

הספרות המקצועית הנוכחית נוטה בעיקרה לכיוון הטענה שבתי ספר קטנים 

 עדיפים בכל הקשור לחינוכם של תלמידים –וך היסודי  בעיקר בחינ–

הסיבות ) .  Steifel at al 2000, Liou 2008(מאוכלוסיות החלשות 

העיקריות לכך היא יכולתם של בתי ספר אלה ליצור אווירה חינוכית נוחה 

גישה זאת עומדת בסתירה . ולאפשר יחס אישי יותר לכל תלמיד, יותר

אה הקודמת למיזוג בתי ספר קטנים לתנועה החזקה של אמצע המ

ולהעניק לתלמידים מתקנים , שהתבססה בעיקרה על הרצון לחסוך בהוצאות

. הבעיה היא כמובן מה הוא בית ספר קטן. לימודיים ברמה גבוהה יותר

 שהתבססה" וועדת דברת"בעבודה שנעשתה על ידי כותב סקירה זאת עבור 

 מכלל 36  %שהם מוסדות 763ודי מצוין שבחינוך היס החינוך נתוני משרד על

-מנו פחות מ  21 % חטיבות שהן 40 ,  תלמידים250-המוסדות מנו פחות מ

מנו  המוסדות מכלל 57% שהם שנתיים שש ספר בתי  448- תלמידים ו250

  .  תלמידים400- פחות מ

 

 גודל לפי ספר בתי התפלגות – 2' מס לוח

 
 250עד (יסודי  תלמידים

 )תלמידים
 400עד (חטב 
 )תלמידים

עד (שש שנתי 
 ' תל400

עד (יב -'ע או ט"חט
 ) תל400

 72 45 1 30 50עד 

50-100 104 9 39 211 

100-150 181 10 60 138 

151-200 237 7 77 79 

200-250 211 13 59 50 

251-300     70 23 

301-350     52 31 

351-400     46 15 
 619 448 40 763 סך הכל 

  

  :יםאיסוף הנתונ

  

בדרך כלל לא צריך להיות שום קושי מיוחד באיסוף הנתונים לגבי גודל 

  .מוסדות החינוך
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  :פרסום הנתונים

  

חשוב רק . פרסום הנתונים על גודל בית ספר גם הוא ברור לקורא ולמשתמש

להדגיש את ההבדלים בין המגזרים השונים ולזכור שגודל בית הספר מושפע 

ים בשליטת המערכת כגון גודל מכסימאלי של מגורמים שונים שחלקם מצוי

וחלקם שאינם מצויים בשליטת , של בית הספר" אגן הניקוז"גודל , בית ספר

יכולת , של בית הספר" אגן הניקוז"המערכת כגון מספר התלמידים ב

  .ההורים לבחור בבית הספר אליו הם רוצים לשלוח את הילדים ועוד

  

  :השימוש בנתונים

  

ר גודל בית ספר יכול להוות אינדיקאטור חשוב בעת דיון האינדיקאטור בדב

בייחוד בכל הקשור לאפשרויות ולכדאיות של , על ריארגון מערכות חינוך

  .פעולות לשילוב או פיצול בתי ספר בהתאם למספרי תלמידיהם

  

  

 אינדיקאטורים לפערים בתשתיות  .ה
 

  : רקע

  

 הוא –לימודיים  שלא בהכרח קשור  לפערים בהישגים –אינדיקאטור חשוב 

השוויון או אי השוויון בתשתיות החינוכיות העומדות לרשות התלמידים 

, כוונתנו כאן לכל התשתית הפיזית. במוסדות החינוך בהם הם לומדים

דרך , החל במבנים עצמם, הארגונית והמערכתית העומדת לרשות בתי הספר

 סיוע וכלה במרכזי, עבור בציוד הנלווה, המתקנים המצויים במבנים

ללא כל קשר לסוגיה של השפעת איכות מבני החינוך על . לסוגיהם השונים

התוצאות החינוכיות נראה שאיש לא כופר בצורך בהוגנות בסיסית 

המתבטאת בכך שכל התלמידים ללא הבדל מוצא ורקע סוציו אקונומי יוכלו 

מה עוד שהשפעת התנאים הפיזיים על . ליהנות מתנאי לימוד פיזיים דומים

  .בטיחות וגהות גם היא אינה מוטלת בספק

  

  :ממצאי מחקרים

  

למרות הקושי לבודד את משתנה איכות מבני החינוך והמתקנים בבתי הספר 

מנתוני הרקע של המורים והתלמידים יש מספר מחקרים המצביעים על קשר 

 ;Lewis     2000(חיובי בין איכות מבני החינוך לבין הישגי התלמידים 

Buckley, Schneider, and  Shang 2004, . (   פריטצט גם טוען שלמשתנים

וספרי לימוד יש השפעה הרבה יותר גדולה על ההישגים , ציוד, כגון מבנים

בסך הכל אפשר לומר  ). Pritchett 2004(הלימודיים מאשר לשכר מורים 

לא נמצא קשר מובהק בין איכות . א: שכאשר מבודדים את משתני הרקע 

לבין הישגי , ות העומדות לרשות בתי הספר לסוגיהםוכמות התשתי

איכות המבנים עומדת ביחס ישר לרמה הסוציו אקונומית של : תלמידיהם וב

יחד עם זאת נראה שכאשר דנים בנושא .  התלמידים הלומדים בהם
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התשתיות החינוכיות המשתנים החשובים שצריך לקחת בחשבון הם לאו 

הבטיחות , כי אם על תנאי הלימוד, דווקא השפעת התשתיות על ההישגים

  .והגהות של התלמידים והמורים

  

  : איסוף הנתונים

  

  :הנתונים העיקריים המעניינים בנושא זה הם

   

יש או , יש או אין ספריה(עצם קיומם של מבנים ומתקנים שונים   .א

  )'אין מעבדות וכד

 מספר המטרים המרובעים לתלמיד  .ב

 גיל המתקנים  .ג

  איכות המתקנים   .ד

  

לל קיים קושי באיסוף נתונים על  התשתיות הפיזיות של מערכת בדרך כ

הקושי הולך וגובר ככל שרוצים לקבל נתונים איכותיים יותר  . החינוך

. או למועד בנייתם, הנוגעים להיבטים שהם מעבר לשטח הכולל של המבנים

קודם כל ברוב המדינות נושא המבנים והתשתיות . הסיבות לכך הן רבות

וחלק גדול מהרשויות , האחריות של הרשות המקומיתמצוי בתחום 

המקומיות אינן מקיימות מאגרי מידע מסודרים  בכל הקשור למבני בתי 

דרכי איסוף הנתונים , גם כאשר יש מאגרי מידע כאלה, שנית. הספר

. וההגדרות הם לעיתים קרובות מאד שונים מרשות מקומית אחת לשניה

בר במהלך השנים שינויים רבים במבנים כמעט כל מוסד חינוכי עו, שלישית

. ושינויי יעוד, שיפוצים, הפיזיים בהם הוא משתמש כתוצאה מהתבלות

שינויים אלה בדרך כלל אינם  מתועדים במאגרי הנתונים היישוביים קל 

  . וחומר שאין הם מתועדים ברמה הארצית

  

  :פרסום הנתונים

  

זאת צריך להיות מודע יחד עם . אין בעיות מיוחדות של בפרסום הנתונים

המעיד כביכול (למגבלות של פרסום חלקי כגון דווח על מטרז גדול לתלמיד 

דווח על גיל , במקומות בהן יש צמצום חריף במספרי התלמידים) על מצב טוב

בשעה שרוב , המתקנים כאשר הוא מבוסס על שנת פתיחת בית הספר

  .'המבנים הם חדשים או מחודשים וכד

  

  :םהשימוש בנתוני

  

  .ראה לעיל

  

  

  

  

  



64 

 בלס תכנון וייעוץ חינוכי חברתי

        025335878025335878025335878025335878פקס פקס פקס פקס     0000777777775343042534304253430425343042: : : : טלטלטלטל    90805908059080590805מיקוד מיקוד מיקוד מיקוד     1179117911791179ח ח ח ח ....מבשרת ציון תמבשרת ציון תמבשרת ציון תמבשרת ציון ת

 EMAIL;  nachum03@gmail.com            0508-839600טלפון נייד טלפון נייד טלפון נייד טלפון נייד 

 

  הפער הדיגיטאלי  .ו
  

  :רקע

  

 וככל (הצעיר האדם של ביכולתו ביותר המרכזיים המרכיבים שאחד ספק אין

 היום של המודרנית הטכנולוגית בחברה להשתלב) יותר המבוגר גם  הנראה

 במעבדי שימוש (השונים לסוגיהן תקשוב במיומנויות שליטתו  הוא

 המצויים המידע במקורות ושימוש וחיפוש אלקטרוניים גיליונות, תמלילים

 הרי הם אלה בכישורים פערים 43).אלה ממיומנויות חלק רק הם באינטרנט

  .התפתחותם ומגמות היקפם את לבחון חשוב כך כל כן ועל, וגורל משמעות

 למחשבים וזמינות מחשב אוריינות שבין כפער לעיתים מוגדר דיגיטאלי פער

  לבין, הגבוהה ההכנסה בעלות המשפחות בני אצל ON LINE מידע ולמאגרי

 בני אצל ON LINE מידע ולמאגרי למחשבים זמינות ואי מחשב מקופחות

44 . ההכנסה מעוטות המשפחות
 

  

 :ממצאי מחקרים

 

 במקום vנמצא ישראל, 2005-ממצאי המחקרם בישראל מצביעים על כך שב

 מחשב םשבבעלות האנשים אחרות במספר למדינות בהשוואה יחסית גבוה

 הלשכה ידי על נערכה נוספת בדיקה  .מהבית באינטרנט ובשימוש אישי

 וממנה עולה המשפחה הוצאות סקר במסגרת לסטטיסטיקה המרכזית

 72%, החרדים בקרב 46% (בבית מחשב היה מהיהודים %74-ל, 2006 בשנתש

. מהערבים   55%  לעומת, )מהחילוניים 82%-ו ומסורתיים דתיים מהיהודים

 ההכנסה מבעלי 73%-ל, בבית מחשב יש הנמוכה ההכנסה מבעלי 60%-ל

 לפחות בהם הבית ממשקי 90%- ל.  הגבוה ההכנסה מבעלי 85%-ו הבינונית

 אין בהם הבית ממשקי 65%  לעומת  בבית מחשב יש אחד אקדמאי מבוגר

 חיבור יש 86%-ל מחשב בביתם שיש אלו מבין.  אקדמאי מבוגר אף

אין ספק שכיום שיעור הבעלות על   45). 2005-ב 81% לעומת(, לאינטרנט

בנגישות  קיים שאמנם אלה מנתונים מסיקים אנו. המחשבים גבוהה יותר

 המרכזית והבעיה, מהר די ומצטמצם הולך הוא אךלמחשבים ואינטרנט 

 השימוש דרך אם כי, לאינטרנט ונגישות מחשב שברכישת הקושי עצם אינה

, למשחקים רק או, מידע של אינטליגנטי וףואיס ללימוד משמש הוא האם. בו

  .באינטרנט הקיימים שונים בחומרים פסיבית וצפייה

  

                                                      

 Selhofer(בכללותו " פער ידע" יש הרואים בפער הדיגיטאלי את אחד הביטויים ל43

& husing 2002(  
-www.orianit.edu בחינוך בתקשוב ואתיקה לערכים הועדה-תת ח"דו 44

negev.gov.il/rinachon/cp/homepage 

 לקט, 12.6.2007 מיום לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של  לעיתונות ודעהה 45

  2006 - החברתי הסקר מתוך נתונים
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 האחרון SITES במחקר הרי הספר בבתי מחשבים של למציאותם באשר

 22 מבין התחתון בשליש נמצאת שישראל נמצא 2006- ב IEA ידי על שנערך

 הספר מבתי באיזה לשאלה מתייחס אינו הדוח. במחקר שהשתתפו, מדינות

 יכולים אנו אך, גבוה הוא המחשבים למספר התלמידים מספר בין היחס

 תלמידים מספר  בין חיובי מתאם שקיים גבוהה די ביטחון ברמת להניח

. הספר בית תלמידי של גבוהה אקונומית סוציו לרמה מחשב לעמדת נמוך

 פורסמה שטרם סבר ריטה ר"ד של מעבודה לקבל אפשר לכך סימוכין

 :אהשמצ

 

 כלכלית-הסוציו לרמה הדיגיטאלית הנגישות רמת בין גבוה תיאום   קיים"

 לסביבות נגישות מחוסרי תלמידים; המקומית והרשות ס"ביה  ,הבית של

 להם שמספקים ס"בבתי לומדים ,הספר-בית לכותלי מחוץ ממוחשבות

 הפער את שמחריף באופן בהן ושמשתמשים נחותות דיגיטאליות סביבות

, הארץ ילידי יהודים תלמידים בין במיוחד בולטים הפערים. ליהדיגיטא

 ".מאתיופיה עולים תלמידים ובייחוד עולים לתלמידים
46 

 

 :איסוף נתונים

  

. מישורים בשני דיגיטאלי פער למדוד אפשר לפחות הפורמאלית ברמה

, מחשב באותו משתמשים כמה, מחשבים על הבעלות שיעור (הפרט במישור

מספר המחשבים בבית הספר  (הספר בית וברמת, )רנטלאינט והנגישות

תכני ודרכי השימוש של , איכות המחשבים, התלמידים למחשב מספרו

 מאליו מובן). 'מהירות הגישה לאינטרנט וכד , המורים והתלמידים במחשב

, בהם השימוש תדירות, המחשבים לאיכות מתייחסים אינם אלה שמדדים

יתירה מזאת עצם קיום . זה חוםבת והידע, במחשב השימוש מטרות

המחשבים בבית הספר גם אינו מצביע בהכרח על שימוש שוויוני במחשבים 

זהו היבט חשוב במיוחד כאשר בתי הספר הם . מצד כל תלמידי בית הספר

 אינדיקציות לנו נותנים הם דהיינו, )  Hohlfeld at al 2008(אינטגרטיביים 

באיסוף הנתונים בשתי הרמות אך  קיים קושי  .בנושא המגמות של בלבד

גם ברמת בית הספר אין זה מספיק . הקושי רב יותר בהרבה ברמת הפרט

, )שזהו לרוב הנתון הנאסף(לאסוף נתונים בדבר מספר התלמידים למחשב 

לדרך השימוש , ויש לאסוף נתונים גם באשר לנגישות למחשבים בבית הספר

. ומדות לרשות המשתמשיםלרמת ותוכן התוכנות הע, לאיכותם, במחשבים

כל הנתונים הללו יש לאסוף באופן שוטף מדי שנה בגלל מהירות ההתפתחות 

גם כאן אנו נתקלים באותם הקשיים בהם אנו נתקלים בעת . בתחום זה

שוני בהגדרות ודרכי , איסוף הנתונים על התשתיות דהיינו ריבוי הבעלויות

הנתונים ברמת הפרט אפשר את . ומגוון המטרות של איסוף הנתונים, איסוף

מעבר לכל האמור לעיל נשאלת . לאסוף בצורה מסודרת אך ורק באופן מדגמי

  .השאלה בדבר העלות של איסוף הנתונים לעומת התועלת שבאיסופם

  

  

                                                      

  ר סבר"חומר שנמסר לנו באדיבותה של ד 46
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  פרסום הנתונים

  

הוא כמעט חסר , פרסום הנתונים אודות הנגישות למחשבים ואינטרנט

ולאופן , ים לטיב המחשביםמשמעות אם וכאשר הנתונים אינם מתייחס

עצם הבעלות או הגישה למחשב מבטאים לכל היותר . ותדירות השימוש בהם

תנאי הכרחי לצמצום פערים דיגיטאליים אך אינם מבטאים את גודלם 

  .ומשמעותם

  

  שימוש בנתונים

  

השימוש בנתונים על תפוצת מחשבים והשימוש בהם יכול להדריך ולכוון את 

נוך הארציות והמקומיות בהחלטותיהם בדבר האחראים למערכות החי

  .וכתיבת תוכניות לימודים, הדרכת מורים, רכישת ציוד מיחשוב חדש

 

      תשומות מערכתיות
  

סוג אחר של תשומות שלא תמיד זוכה לתשומת הלב הראויה הוא המסגרת 

או בלשון בה משתמש מסמך של , המערכתית הכללית של מערכת החינוך

במסגרת זאת אנו ". הקונטקסט הכללי של המערכת"האיחוד האירופי 

יכולים לכלול משתנים רבים אך במסגרת סקירה זאת נתמקד במשתנים 

שונים שאם כי אין בעיות של ממש באיסוף הנתונים ניתוחם ואפילו השימוש 

הרי , או מקומית  מוצהרת , היות ורובם הם פרי מדיניות מרכזית, בהם

  .  מצאנו לנכון לכלול אותם בסקירתנושלמרות זאת בשל השפעתם הרבה

  

כללי המערכת לגבי מדיניות של אינטגרציה ובחירה המשפיעים על   •

 ההרכב הסוציו אקונומי של בתי הספר

 התקנות בדבר הסללה והפרדה בתוך בתי ספר ובין בתי ספר  •

רמת  הביזור של המערכת המשפיעה על יכולת מנהלי בתי הספר  •

ועל יכולת המורים לבחור בתכני , ניהול אחריםועל היבטי , לבחור מורים

 בשיטות לימוד ובחומרי הלמידה, לימוד

קיומם או היעדרם של מבחנים ארציים וחשיבותם בתהליך  •

 .התפתחותו האישית של כל תלמיד

  

   וחופש בחירה של ההורים 47מדיניות של אינטגרציה  .א
  

  :רקע

  

ים על פערים אחד המאפיינים הרלוונטיים ביותר לכל מערכת של דיונ

חברתיים ולימודיים במערכות חינוך היא השאלה באיזה מידה העומדים 

                                                      

, כאשר אנו מדברים על אינטגרציה הכוונה יכולה להיות בין עניים לעשירים 47

 באינטגרציה בין בכל מקרה תמיד מדובר. 'ערבים ליהודים וכד, ותיקים למהגרים

  .אוכלוסיות מבוססות לבין אוכלוסיות חלשות המצויות בשולי החברה
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בראש מערכות החינוך הארציות והיישוביות משתדלים להשפיע על ההרכב 

, הדתי או הלאומי של בתי הספר בתחום אחריותם, הגזעי, הסוציו אקונומי

גדות אקטיבית בין אם על ידי מדיניות אינטגרציה פעילה ובין אם על ידי התנ

לכל מהלך המחזק את יכולת הבחירה של ההורים את בתי הספר בהם ילמדו 

שהתבססה והשתרשה ברוב מערכות , הסיבה לכך היא הידיעה. ילדיהם

בדבר החשיבות , 1966- מColemanהחינוך בעולם מאז מחקרו המפורסם של 

הרבה של ההרכב הסוציו אקונומי של בית הספר והכיתה על הישגי 

ידיעה זאת כאשר היא מתלווה להכרת המציאות לפיה אזורי . למידיםהת

וכאשר הם אינטגרטיביים הרי , המגורים לרוב הומוגניים מבחינה חברתית

שחלקים גדולים של ציבור ההורים מנסים לשלוח ילדיהם אל מחוץ לאיזור 

הביאה במקומות רבים , "טובים יותר"המגורים לבתי ספר הנראים בעיניהם 

.  אחראים למערכות החינוך לנקיטה בצעדים להגברת האינטגרציהאת ה

מדיניות זאת נתקלה לעיתים קרובות בהתנגדות נמרצת של אוכלוסיות 

בראשונה מדובר היה בעיקר . שסברו שהן עלולות להיפגע על ידה

באוכלוסיות המבוססות אך לאחרונה נשמעות התנגדויות למדיניות 

וכלוסייה החלשות שהאינטגרציה הייתה האינטגרציה גם מצד קבוצות הא

ראה למשל את ההתקפות על מדיניות האינטגרציה מצד (אמורה לשרת אותן 

והקמת בית ספר קדמה בירושלים שאמור היה , אנשי הקשת המזרחית בארץ

  ). להוות אלטרנטיבה לצעדי האינטגרציה

  

 נושא האינטגרציה הכפויה  חוזר ועולה בדיונים בבית המשפט העליון

ב שקיבל לאחרונה החלטה האוסרת הפנית תלמידים לבתי הספר "בארה

בהתאם לרקעם הסוציו אקונומי ובכך מבטלת למעשה את ההשלכות של 

גם בארץ נושא  ). 2008- ראה מאמר בניו יורק טימס מ(פסק דין קודם 

בלס (האינטגרציה עמד במוקד הדיון הציבורי בשנות השבעים והשמונים 

קבע שעמידה , שהתקבל על ידי שרת החינוך, ח שושני"ווד, ) 1985ואמיר 

בקריטריונים של אינטגרציה חברתית היא תנאי לקבלת מלא המימון בבתי 

צעדי מדיניות להגברת האינטגרציה  .   ספר מוכרים שאינם רשמיים

והתחזקות עמדות וגישות ניאו ליברליות מצד שני חיזקו מאד את התביעות 

 ההורים תביעות המבטאות מגמה אידיאולוגית להגברת חופש הבחירה של

 VOICE AND"  (והשפעה בחירה  "בסיסמא אותה אפשר לתמצתבמהותה 

CHOICE ( ,החינוך לצרכן יש בו שבמקום האומרת) יותר) והתלמיד ההורה 

 יהיו החינוך תוצאות שם החינוך במערכת המתרחש על והשפעה בחירה

 זאת בגישה המצדדים אומרים – ויבגל אף ולעיתים – במובלע. יותר טובות

 מדי יותר להתחשב שאין הרי הציבור לרוב טובים  מסוימים מהלכים שאם

 שלוש לנו מבטיחים" ליברלית ניאו"ה הגישה תומכי. למיעוט הנגרם בנזק

  :עיקריות תוצאות

  

 ארציים במבחנים נמדדים שהם כפי הלימודיים בהישגים שיפור  .א

  .ובינלאומיים

  .כת החינוךהתייעלות של מער  .ב

  .השונות החברתיות השכבות בין הלימודיים הפערים צמצום  .ג
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 של הפנימי ההיגיון הוא הראשונה לתוצאה שמצפה מי של הפנימי ההיגיון

 ומתאים טוב מה אחר אחד מכל טוב  יותר יודע הצרכן  על פיו הכלכלי השוק

 הוא ביותר הטוב השירותים נותן את לבחור האפשרות את לו ייתנו ואם, לו

 את למקסם יוכל כזאת ובצורה, ביותר והיעיל הטוב השירות נותן את ייבחר

 הצפויה לתוצאה באשר .השירותים נותן לו שמעניק החינוכית התועלת

 בצורתו השוק עיקרון פועללדעת התומכים בגישה זאת  כאן גם, השנייה

 נתונה ולהכנסות להוצאות באשר ההחלטה כאשר דהיינו. ביותר הבסיסית

 היעילה בצורה תיעשה היא החינוכי לתהליך ביותר הקרובים הגורמים דיבי

 מהמשאבים התועלת את למכסם ביותר המעניינים שהם משום, ביותר

 .זרים באינטרסים" נגועים "פחות הם ושיקוליהם, לרשותם העומדים

 הניאו בגישה תומכיםמבין ה שאלה הרי 48,השלישית לתוצאה ובאשר 

שחופש  סבורים, פערים לצמצם ובצורך בחשיבות נותבכ ליברלית שמאמינים

 קודם ןבידיה היו שלא ואפשרויות ליםהבחירה יעניק לאוכלוסיות החלשות כ

 ספר לבתי יותר חופשית גישה למתן וראשונה ראשכשהם מתכוונים ב. לכן

 עלu ילדיהם לומדים בהם הספר בתי מדיניות על השפעה כושר, מועדפים

, ילדיהם לחינוך המתאים הסגל בחירת, טות ההוראה  ושיהלימודים תוכניות

הציפיות לשלוש תוצאות כה חשובות מצדיקות ללא ספק הכללה של .  'וכד

בחינת מידת חופש הבחירה של ההורים במסכת האינדיקאטורים לפערים 

  .לימודיים וחברתיים

  

במקום זה ראוי לציין שבישראל מתקיים למעשה ניסוי טבעי המאפשר 

בשעה שמערכת . של היבטים מסוימים בתוצאות חופש הבחירההשוואה  

מערכת , החינוך היסודי וחטיבות הביניים מופעלות על פי אזורי רישום

נכון אמנם שמדובר . החינוך העל יסודי פועלת על פי עקרון הבחירה החופשית

אך למרות זאת בחלק מההיבטים ניתן להשוות בין , בשכבות גיל שונות

  .המערכות

  

  :אי מחקריםממצ

  

כל ניסיון לסקור ולו בקצרה את  הספרות המחקרית הענפה בעולם וגם בארץ 

בנושאים אלה . בנושא של אינטגרציה ובחירת ההורים נידון מראש לכשלון

החיפוש באתר גוגל המוקדש לחיפוש מאמרים . נכתבו עשרות אלפי ספרים

 אלף 750-אקדמיים  אחרי הערכים אינטגרציה חינוך ובתי ספר העלה כ

 50- וכאשר הוספנו לכך את המילה ישראל החיפוש העלה למעלה מ, מאמרים

אפילו כשצמצמצמנו את החיפוש על ידי הוספת המילים . אלף כותרים

מכאן ברור שאין .  אלף איזכורים11 סגרגציה קיבלנו מעל –סגרגציה ודה 

ראה יחד עם זאת נ. אפילו לנסות לסכם ספרות ענפה זאת, באפשרותנו כלל

לנו שיהיה זה נכון לומר שהספרות המחקרית מראה שיש קשר בין ההרכב 

החברתי של בית הספר ועוד יותר של הכיתה לבין הישגיהם הלימודיים של 

                                                      

וחשוב לציין שלא כולם באמת מייחלים לה היות ורבים היום החוגים הסבורים  48

שחתירה לקראת צמצום הפערים הלימודיים תורמת לרדידות מערכת החינוך 

 .ולהורדת הרמה הכללית שלה
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). Goldstein 2007 ,Hanushek 2002 .Mickelson at al 2008(התלמידים 

ל והן המחקרים בארץ מצביעים על "ככלל אפשר לומר שהן המחקרים בחו

ך שאינטגרציה בדרך כלל אינה פוגעת בהישגיהם הלימודיים של התלמידים כ

 על התלמידים החלשים -  אם כי במידה מתונה –והשפעתה חיובית , החזקים

ממצאים אלה  מצדיקים ). בתנאי שהם אינם מהווים את הרוב בכיתה(

להערכתנו את החשיבות הרבה שאנו מייחסים לאינדיקאטור זה בכל דיון על 

  .ם בחינוךפערי

  

אך , הספרות המחקרית על תוצאות חופש הבחירה בחינוך גם היא ענפה למדי

) על פי הגישה הניאו ליברלית(רובה עוסק ביתרונות התיאורטיים האפשריים 

של חופש זה וחלקה הקטן בלבד דן בתוצאות החברתיות חינוכיות של 

שנים  אחרישנראה לנו שלא יהיה זה מוטעה לומר . מדיניות חופש הבחירה

 רחבי בכל רבות של ניסיונות להגביר את חופש הבחירה של ציבור ההורים 

 .דברים שלושה לומר אפשר, מדוקדק במעקב לוו םשחלק, המערבי העולם

  

 של בחירה חופשית של ההורים  בכוון ללכת שניסו הארצות בכל  .א

 במלואן מתגשמות אינן- כפי שצויינו לעיל –הלך המ של המרכזיות המטרות

 .בחלקן לא ואפילו

 במדינות ובמקומות בהם הוחלט להעניק חופש בחירה –רוב הנסיונות   .ב

ובסופו של דבר מגמות ,  שלוו בהטלת  מגבלות על חופש זה נכשלו–להורים 

ההתבדלות של ההורים גברו על כוונות האינטגרציה של העומדים בראש 

   המערכת

 והממסד, אחד מצד והמחנכים ההורים הציבור רוב' למרות האמור בא  .ג

 גורמים וכאשר מוצדקות היו שהרפורמות סבורים שני מצד החינוכי

 היותר ולכל – אותן מבטלים אינם הם לשלטון מגיעים אופוזיציוניים

 .ועדכונים תיקונים בהן מכניסים

 

  

  איסוף הנתונים

  

ניתן לחלק את סוגיית איסוף הנתונים על האינטגרציה וחופש הבחירה 

כאשר דנים באינטגרציה האיסוף הוא קל  אם יש .  לשנייםבמערכות חינוך

, )כמו למשל בין בתי ספר יהודים וערבים בישראל(חלוקה רשמית ברורה 

. ויותר מורכב כאשר בני כל קבוצות המיעוט לומדים באותם בתי הספר

הדבר קשה עוד יותר כאשר קיימים איסורים או הסתייגויות מהאפשרות 

איסוף הנתונים . דתם או לאומיותם, ם על מוצאםלקבל מהתלמידים נתוני

נעשה קשה עוד יותר כאשר קבוצות המיעוט נמצאות בחברות הרוב פרקי זמן 

דוגמא לבעייתיות זאת היא ההתחקות אחרי ארץ המוצא של . ממושכים

האם מתייחסים , כאשר התלמיד עצמו הוא יליד הארץ. התלמידים בישראל

אולי צריך גם להתייחס לארץ הלידה של ו, לארץ הלידה של האב או האם

הדתי , חשוב להדגיש גם שלעיתים קרובות ההרכב הסוציו אקונומי? הסבים

ואמנם ידוע . או האתני של בית הספר אינו מעיד בהכרח על ההרכב בכיתות

לנו שיש בתי ספר העוקפים את מדיניות האינטגרציה על ידי הפרדה של 
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רדה היא כביכול על רקע לימודי אך לפעמים ההפ. תלמידים בין הכיתות

השלכותיה המידיות הן הפרדה על רקע סוציו אקונומי ולעיתים ההפרדה 

ראה למשל ההפרדה (היא באופן גלוי ובולט על רקע עדתי או סוציו אקונומי 

 לגבי תלמידים יוצאי אתיופיה –בבתי ספר מסוימים במגזר הדתי הלאומי 

בכל מקרה איסוף ).  עדות המזרתובמגזר החרדי לגבי תלמידים יוצאי

כאשר הוא איננו חלק מאיסוף נתונים שוטף לצרכים , הנתונים

 ועל כן יש לשקול ברצינות את כדאיות –אדמיניסטרטיביים הוא יקר ומורכב 

איסופו אם הוא אינו נועד לצורך גיבוש או הפרכה של תיאוריה או מדיניות 

  . הקשורה לכך

  

המחייבת איסוף ,  ת של העדפה מתקנתכאשר המערכת מקיימת מדיניו

הנתונים שיאספו יהיו נתונים הקשורים , נתונים לצורך הקצאת משאבים

. במישרין לקריטריונים שנקבעו לצורך הפעלת מדיניות ההעדפה המתקנת

בחלק גדול מהארצות המפותחות מדובר למשל בזכאות לארוחות חינם בבית 

) 'וכד, ים נוספים כגון הכנסהכשהיא מצידה מבוססת על קריטריונ(הספר 

במספר הילדים , בהכנסת הורים, ואילו בישראל מדובר בהשכלת הורים

  .  במשפחה ובמועד עליה

  

הרי שכאן יש להבחין בין , כאשר דנים באיסוף נתונים באשר לחופש הבחירה

או נתונים הנמסרים על ידי בתי הספר לבין המציאות /ו, נתונים רשמיים

ים הרשמיים יש לאסוף על ידי ריכוז ההנחיות הכתובות של את הנתונ. בפועל

כאן ראוי להתמקד בעיקר בהנחיות . הגורמים האחראיים לבתי הספר

ובהנחיות , המגבילות את בתי הספר בקבלת התלמידים הפונים אליהם מחד

את . הקובעות מי ובאיזה תנאים יכול לבחור את בית הספר של ילדיו מאידך

אוי לאמת ולעמת עם הנתונים בדבר ההרכב של הנתונים הרשמיים ר

של בית " אגן הניקוז"אוכלוסיית התלמידים בפועל  לעומת ההרכב של 

  . הספר

  

  

  פרסום הנתונים

  

אין לבלבל בין פרסום נתונים בדבר התועלת או הנזק הנגרמים כתוצאה 

לבין עצם השאלה האם , או חופש בחירה/מהפעלה של מדיניות אינטגרציה ו

ות כזאת מתקיימת והאם היא אפקטיבית מבחינת מטרתה המוגדרת מדיני

דהיינו שבתי הספר ישקפו את המבנה החברתי דמוגראפי החברתי של אזורי 

על השאלה הראשונה יש להשיב תמיד תוך השוואת מבנה . הרישום שלהם

כאשר מדברים על בתי ספר דתיים יש להתייחס רק ( האוכלוסייה הרלבנטית 

באזור בו לומדים התלמידים  להרכב אוכלוסיית ) אותה הדתלאוכלוסייה מ

אם וכאשר יש הבדלים משמעותיים הרי שאחת . בתי הספר באותו האזור

או , משתיים או שבאיזור פועלת מדיניות של חופש בחירה הגורמת לכך

חוקיות למחצה ובלתי חוקיות בעליל , שההורים מוצאים דרכים חוקיות

כאשר הקריטריון לאינטגרציה איננו . גרציהלעקוף את מדיניות האינט

ותיקים , אלא רציף כגון עניים ועשירים, בינארי כגון  יהודים וערבים
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יש חשיבות רבה לא רק למספרים הכוללים כי אם גם לרמת ' וחדשים וכד

אין דומה בית ספר שבו חמישים אחוז מאוכלוסייתו . הקיטוב בין הקבוצות

הכנסות וחמישים אחוז הנותרים לחמישון שייכים לחמישון הרביעי של ה

לבית ספר שחמישים אחוז מאוכלוסייתו שייכים לחמישון הראשון , השני

  .וחמישים האחוז הנותרים לחמישון החמישי

  

  :שימוש בנתונים

  

 ועל רמת הקיטוב בבית ,הנתונים על ההרכב הסוציו אקונומי של בתי הספר

להצלחתה של מדיניות הספר בצירוף הידע שיש לנו אודות התנאים 

האינטגרציה יכולים לסייע בידי קובעי המדיניות בהחלטותיהם האם 

כמו כן . וכיצד לקבוע את גבולותיהם, להרחיב או לצמצם אזורי רישום

נתונים אלה יכולים לסייע בקבלת החלטות בדבר רמת חופש הבחירה 

על אם רואים שלחופש הבחירה אין השפעה של ממש (שאפשר לתת להורים 

  ).החרפת הסגרגציה בבתי הספר

  

  

  הפרדה והסללה בתוך בתי ספר ובין בתי ספר  .ב
  

  :רקע

  

, ובחלק מהמדינות נהוגה גם היום, במדינות רבות הייתה נהוגה בעבר

מדיניות . מדיניות הפרדה והסללה של תלמידים בתוך בתי ספר ובין בתי ספר

לי רמת ידע זאת מסתמכת על הגישה שקל יותר ללמד ולחנך תלמידים בע

.  וכפועל יוצא גם להביאם לרמת הישגים יותר גבוהה, ומוטיבציה דומה

 הישגים יותר גבוהים לכלל –)לדעת תומכיה(פירותיה של מדיניות זאת 

קיומה של מדיניות המפנה , לכאורה לפחות,  מצדיקים–החברה ולפרט 

על פי הישגיהם הלימודיים , תלמידים למסגרות חינוכיות ולימודיות

, או על פי מה שהמורים וסגל בית הספר סבורים שמתאים להם, הקודמים

 –מדיניות זאת רווחת הן בתוך בתי הספר . ולאו דווקא בהתאם לרצונם

ועוד ,  באמצעות הפרדה למגמות והסללות–בעיקר בבתי הספר העל יסודיים 

ובמיוחד במעבר מחטיבות , יותר במעבר בין הרמות השונות של החינוך

או במעבר בין החינוך , לחטיבות העליונות) במקום בו הן קיימות(ם הביניי

טוענים , לעומת מחייבי ההסללה וההקבצה לסוגיהן. היסודי לעל יסודי

המתנגדים כי ככל ששלב החינוך מוקדם יותר כן קשה יותר לחזות בבירור 

וההסללה המוקדמת פוגעת , את סיכויי התלמידים להצליח בלימודים

תידיים של התלמידים בעיקר של התלמידים בשכבות בסיכויים הע

  . האוכלוסייה החלשות

  

  ממצאי מחקרים

  

למרות  ההיגיון הפנימי המוצק לכאורה של התיזה בדבר יעילות ההפרדה 

היא , ולמרות התמיכה לה זוכה גישה  זאת בקרב הורים ומורים, החינוכית
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שפעתה של בשעה שה.  ההיפך הוא הנכון, לא הוכחה מבחינה מחקרית

מדיניות ההפרדה וההסללה על שיפור התוצאות הלימודיות חינוכיות עדיין 

ברור שהיא גורמת בפועל לכך שתלמידים בעלי נתוני רקע , מוטלת בספק

סוציו אקונומיים חלשים מאכלסים מסלולים וכיתות מסויימים בעוד 

שתלמידים בעלי נתוני רקע סוציו אקונומיים מבוססים יותר מאכלסים 

אפילו חוקרים שבדרך כלל מזוהים עם הימין . מסלולים וכיתות אחרים

החינוכי כגון הנושק ווסמן מסיקים מניתוח מחקרי הישג בינלאומיים 

שהסללה מוקדמת אינה מביאה לשיפור ההישגים אך היא  מגדילה את אי 

גם נורה רש ויחזקאל  ). Hanushek &Woessman 2006(השוויון והפערים 

ן שחקרו את נושא ההקבצות לעומק מצאו בישראל ממצאים דר ומיכה ח

לאחרונה נושא זה אינו נמצא ). 1991חן  , 1990רש ודר , 1988דר ורש (דומים 

  ).בדומה לנושא האינטגרציה(יותר במוקד המחקר החינוכי בישראל 

  

  איסוף הנתונים

  

את איסוף הנתונים על ההקבצות וההסללות צריך לאסוף בשתי רמות האחת 

והשניה בתוך בתי הספר , בין בתי הספר ובעיקר בין שלבי החינוך השונים

הרמה הראשונה ניתנת . לגבי מדיניות הפניית התלמידים לכיתות השונות

לבדיקה יחסית לא קשה באמצעות בחינת קוי המדיניות המוצהרים של 

העומדים בראש מערכות החינוך הארציות והיישוביות ומדיניות קבלת 

ועימותם עם המציאות דהיינו ההרכב , בבתי הספר הבודדיםהתלמידים 

הסוציו אקונומי של בתי הספר לעומת ההרכב הסוציו אקונומי של היישובים 

הנתונים על הקבצות והסללות בתוך בתי איסוף . והשכונות בהם הם פועלים 

הספר הוא קשה ומורכב הרבה יותר הן בגלל הצורך לקבל נתונים מפורטים 

והן משום , הן בגלל ההגדרות השונות של הקבצות והסללות, מבתי הספר

שחלק ממוסדות החינוך אינם נוטים להעביר נתונים אמינים בשל המדיניות 

בייחוד בבית הספר (המוצהרת של משרד החינוך המתנגדת להקבצות 

למרות האמור לעיל נראה לנו שבארץ קיימים שני . והסללות) היסודי

שתמש בהם לצורך זה וכוונתנו היא למבחני מקורות לפחות שראוי לה

  .ולבקרת התקן, ב"המיצ

  

  פרסום הנתונים

  

על ההקבצות המגמות וההסללות ראוי לפרסם בהקשר למבנה נים ואת הנת

ומדיניות קבלת התלמידים בבתי , ולהרכב הסוציו אקונומי של בתי הספר

להשתמש אין משמעות לפרסום נתון לפיו בתי ספר אינם נוהגים . ספר אלה

באמצעי סגרגציה פנימיים בתוך בתי הספר כאשר  אוכלוסיית בית הספר 

  .הומוגנית
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  שימוש בנתונים

  

אינדיקאטור המצביע על מידת השימוש בהקבצות והסללות במערכת יכול 

לסייע לקובעי המדיניות לבחון באיזה מידה המדיניות עליה החליטו מיושמת 

  .בשטח

  

 רמת  הביזור של המערכת   .ג
  

  רקע

  

לרמת הביזור של המערכת יכולה להיות השפעה רבה ובכיוונים מנוגדים  על  

על פניו לפחות ככל שמערכת  החינוך יותר .  הפערים במערכת החינוך

והיא משקפת יותר מציאות סוציו אקונומית גיאוגראפית , מבוזרת

. תכן גם המערכת החינוכית תהיה פחות שוויוני, דמוגראפית בלתי שוויונית

יחד אם זאת כאשר המערכת משדרת מחוייבות לצמצום פערים הרי שקיימת 

מגבירה את יכולת יחידות המשנה של , אפשרות שרמת ביזור יותר גבוהה

המערכת לנקוט במדיניות של צמצום פערים המתאימה לתנאים הספציפיים 

של אוכלוסיית תלמידיה ועל כן הצלחתה ביישום מדיניות זאת תהיה רבה 

  . יותר

  

  ממצאי מחקרים

  

מחקרים שבדקו השפעה של רפורמות שנועדו  להעביר את מוקד השליטה 

מהמרכז לבתי הספר  מצאו בדרך כלל  את שחיפשו בהתאם לתפיסה 

מרטין קרנוי המעריך מאד את . האידיאולוגית העקרונית שהנחתה אותם

ואילו  ) Carnoy 2007(מערכת החינוך בקובה אינו רואה בביזור שום יתרון 

רואה בביזור ובבתי הספר  ) Caldwell 1998( בריאן קלדוול האוסטרלי 

יחד עם .בניהול עצמי את אחת הדרכים העיקריות לשיפור מערכת החינוך

 נמצאה שביעות – לפחות באלה שהגיעו לידיעתנו –זאת במחקרים רבים 

 אך כמעט ולא נמצאה  השפעה של ממש על, מנהלים ומורים, רצון של הורים

לעומת זאת ברוב המדינות שבחרו בכיוון זה התברר . הישגים לימודיים

שהליכה מהירה מדי בכיוון של ביזור גורמת לקיטוב במערכות החינוך דבר 

שאילץ אותן לסגת בכיוון של החזרת השליטה של המרכז על היבטים שונים 

  . של הביזור

  

  איסוף הנתונים

  

  אין בעיות מיוחדות באיסוף הנתנוים 

  

  ימוש בנתונים ש

  

  ל"כנ
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 HIGH(קיומם או היעדרם של מבחנים רבי השלכות   .ד
STAKES TESTS( ארציים וחשיבותם בתהליך התפתחותו 

 .האישית של כל תלמיד
 

  .רקע

  

לכל העוסקים בחינוך ברור שרמת המוטיבציה של התלמידים והמורים היא 

כישורים תלמידים בעלי . מרכיב נכבד ורב משמעות בהישגיהם הלימודיים

, והלומדים בתנאי לימוד דומים מבחינת המשאבים המוקצים להם, דומים

בדומה לכך . אך בעלי מוטיבציה שונה ללימודים יגיעו לרמות הישג שונות

מורים בעלי כישורים דומים ובעלי מוטיבציה שונה יביאו את תלמידיהם 

 שונות לפיכך קונטקסט חינוכי היוצר רמות מוטיבציה. לרמות הישג שונות

ומורים המלמדים בבתי ספר , בין תלמידים משכבות סוציו אקונומיות שונות

יכול להגביר או להפחית את הפערים בין תלמידים משכבות ,  שונים

  . אוכלוסייה שונות

לדעת חוקרים ואנשי חינוך רבים אחד המשתנים המרכזיים המשפיעים 

רים הוא קיומם או בצורה דיפרנציאלית על המוטיבציה של התלמידים והמו

) . HIGH STAKES TESTS(היעדרם של מבחנים חיצוניים בעלי חשיבות  

מדובר במבחנים בעלי חשיבות לתלמיד בדומה למבחני הבגרות בצרפת 

ומבחני סיום שלב החינוך , שהיו בעבר באנגליה+ 11ובישראל או למבחני 

בות למורה ובמבחנים בעלי חשי, היסודי או חטיבת הביניים בארצות אחרות

או לצורך , NCLBב במסגרת מדיניות "בדומה למבחנים הנהוגים כיום בארה

   . קידום בשכר

  

  ממצאי מחקרים

  

ועל , על מערכת החינוךהכיוון של מבחני הישג חיצוניים רבי השלכות 

יש . הפערים הלימודיים בין תלמידים בעלי נתוני רקע שונים אינו ברור

 ,BISHOP 2002 1999, FORDHAM &OGBU  1986)(חוקרים 

WOESSMAN 2007,2007a  הרואים בקיום מבחנים חיצוניים תנאי מרכזי

להגברת המוטיבציה של כלל התלמידים וכפועל יוצא גם כלי חשוב לצמצום 

ואילו חוקרים אחרים  רואים בהם גורם שלילי המגביר את הנשירה , הפערים

ניקולס )  ,AMREIN 2002(פוגע במוטיבציה שלהם , של תלמידים חלשים

 תופעות 10מצביעים על  )   NICHOLS & BERLINER2005(וברלינר 

  . לוואי שליליות וביניהן עידוד נשירה של תלמידים חלשים

  

  איסוף נתונים

  

יש (בדבר עצם קיומם של מבחנים רבי השלכות אין קושי באיסוף הנתונים 

נו מטפלים בעיות קשות בכל הקשור לפרסום תוצאות המבחנים אך בכך א

יחד עם זאת .  ברביםהיות והדברים מפורסמים, )במקום אחר בסקירה זאת

חלק מבתי , במקומות מסוימים בהם מבחנים אלה אסורים על פי החוק

  .הספר משתמשים במבחנים מקומיים בעת קבלת תלמידים
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  פרסום הנתונים 

  

אין בעיה של פרסום הידיעה אם קיימים או לא מבחנים רבי השלכות 

  .ערכת החינוךבמ

  

  שימוש בנתונים

  

השימוש בידע בדבר קיום מבחנים רבי השלכות מותנה במידה רבה על ידי 

  .עמדת המשתמש לגבי התועלת והחשיבות של משתנים אלה
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  אינדיקאטורים הנוגעים לתפוקות : 'חלק ד
  

, עד כה סקירתנו נגעה באינדיקאטורים המתארים את התשומות הכספיות

תיות הקשורות לפערים לימודיים וחברתיים בתוך מערכות הפיזיות והמערכ

בחלק הבא של סקירתנו נעסוק באינדיקאטורים הנוגעים לתפוקות . חינוך

  .של מערכת החינוך תוך התמקדות בשלושה סוגי אינדיקאטורים
  

  הצלחה במבחני הישגים ארציים ובינלאומיים •

   בכל שלבי החינוךשיעורי למידהניעות בתוך המערכת ו •

  חוז התלמידים הלומדים בחינוך המיוחד א •

  

  הצלחה במבחני הישגים ארציים ובינלאומיים  .א
  

  רקע

  

 המשתנה הנפוץ ביותר לבחינת הפערים בחינוך הוא משתנה ללא ספק

נייר "או יותר נכון שיעורי וממדי ההצלחה במבחני , ההישגים הלימודיים

בין , ים לבית הספרעל ידי גורמים חיצוני)  או מוכתבים(הנערכים " ועיפרון

. מחוזיים או אפילו יישוביים, ארציים, אם מדובר במבחנים בינלאומיים

 ואולי –היות והקניית ידע וכישורים שונים נתפסים על ידי חלקים גדולים 

או לפחות אחת המטרות ,  כמטרה המרכזית והעיקרית–אף רוב הציבור 

יפרנציאליים של ההישגים הד, של מערכת החינוך, המרכזיות והעיקריות

קבוצות תלמידים במקצועות הנלמדים השונים משמשים אינדיקאטור חשוב 

השאלות . ביותר לקיומו או היעדרו של אי שוויון בהישגים בתוך המערכת

הנשאלות בהקשר זה הן האם קיימים פערים לימודיים בין קבוצות 

האם הפערים מתרחבים או ? מה גודל הפערים? תלמידים שונות

האם הם גדולים יותר במקצועות מסוימים מאשר במקצועות ? מיםמצטמצ

האם יש קשר בין רמת אי השוויון בהישגים לימודיים לרמה ? אחרים

האם הם קשורים לגורמים נוספים מעבר לנתוני ? הממוצעת של ההישגים

  . ועוד? הרקע הסוציו אקונומיים

  

   ממצאי מחקרים

  
מצביעים על , ערכות חינוךכמעט כל המחקרים העוסקים בהערכה של מ

בין קבוצות תלמידים המאופיינות על ,  לעיתים פערים גדולים מאד, פערים

אך יש הבדלים משמעותיים בהיקף , ידי תנאי רקע סוציו אקונומיים שונים

לאור ריבוי המחקרים המצביעים על . ורמת הפערים בין מדינות שונות

נסתפק ונאמר רק . רתופעה זאת אין טעם רב בציון מחקר זה או אח

שהתופעה מופיעה בכל המחקרים הבינלאומיים שנערכו בעשרות השנים 

מה .   הידועים כמבחני טימס ופיזהOECD ועל ידי  IEAהאחרונות על ידי 

שמעניין על כן הוא לא עצם הממצא שיש פערים בין קבוצות תלמידים בעלות 

ביעים על ההבדלים כי אם הממצאים המצ, נתוני רקע סוציו אקונומי שונים
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על היעדר הקשר הממשי והמיידי בין , בין המדינות השונות בהיקף הפערים

להיקף הפערים בקרבם , רמת ההישגים הממוצע של תלמידי מדינה וחברה

)(UNICEF 2002,Shleicher 2005.  

  

והפערים בין תלמידים בעלי נתוני רקע ,  גם בישראל תמונת המצב אינה שונה

ם חלשים לתלמידים בעלי נתוני רקע סוציו אקונומיים סוציו אקונומיי

 עולה זה מצב. הם גדולים מאד) ובמיוחד בין יהודים לערבים(מבוססים 

 הראשי המדען לשכת ידי-על שהופעל, המשוב תוצאות מממצאי בברור

 ומתוצאות בינלאומיים מחקרים מתוצאות וכן,  )ב"במיצ מכן לאחר שהומר(

 . יא מספר מצומצם של נתונים להמחשת התמונהנב להלן. הבגרות בחינות

 התברר שכבר 1996-2001במבחני המשוב הארציים שנערכו בין השנים 

 17-וכ במתמטיקה אחוזים 10-כ של העברי במגזר פערים קיימים' ד בכיתה

 מרקע לתלמידים חלש אקונומי סוציו מרקע תלמידים בין בעברית אחוז

 20 של ברמה היו העברי במגזר פעריםה' ח בכיתה. מבוסס אקונומי סוציו

 במדעים הפערים. באנגלית אחוז 28-וכ בעברית 14, במתמטיקה אחוז

 את החליפו ב"המיצ מבחני 2001- מ החל   .אחוז 20 של בשיעור היו' ו בכיתה

באשר . )2008ראה בלס ורומנוב ( והתוצאות לא השתנו לטובה המשוב מבחני

 הבגרות בחינות תוצאות על מדווח אינו החינוך שרדמלבחינות הבגרות הרי ש

 תוצאות על שנתי דיווח קיים אולם, כלכליים-חברתיים אפיונים פי על

 נתוני השוואת.  כלכלית-החברתית רמתם לפי, ביישובים הבגרות בחינות

 שנת של המקבילים הנתונים עם 2005   בשנת בגרות לתעודות הזכאות

אך , האחרונות השנים במהלך שחלה ההתקדמות אמנם על  מצביעה, 1996

 האחרונות בשנים שנערכו גדולים מחקרים שלושה. הפערים עדיין גדולים

 שבדומה   מצאובישראל החינוך במערכת הפערים התפתחות בסוגיית  עסקוו

 מכריע משקל אקונומיים הסוציו הרקע לנתוני, בישראל גם תבל ארצות לכל

 - וממילא; בגרות לתעודת זכאותל להגיע נערה או נער של הסיכויים בקביעת

 ההשכלה ממוסדות באחד ללימודים בעתיד להתקבל סיכוייהם לגבי

49. הגבוהה
  הפערים בתוך האוכלוסיה היהודית מתגמדים לעומת הפערים   

 למעלה נסקרו לבחינות הארצי במרכז שנעשה במחקר . בין היהודים לערבים

 הפסיכומטריים חניםבמב וכלה משוב במבחני החל שונים מבחנים 50-מ

קנת כהן ועמיתים  (גבוהה להשכלה למוסדות הקבלה בתהליכי המקובלים

 דוברי התלמידים  בין גדולים פערים נמצאו, שנבדקו המבחנים בכל. )2005

 כי, נמצא, הקודמות בשנים, כן על יתר .העברית דוברי לתלמידים הערבית

                                                      

  2008ח בנק ישראל "דו.2000,  פרידלנדר ואייזנבך וגם2001,  דהן ואחרים49
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 הערבי במגזר" סיםמבוס"ה הספר- בתי של הממוצע הציון , המקצועות בכל

. היהודי במגזר" חלשים"ה הספר- בבתי הממוצע מהציון ובהרבה נמוך

 לפערים באשר פליאה מעוררות שהן עד חמורות כה הן אלה תוצאות

 . הבגרות ובבחינות יסודי-העל בחינוך,  יחסית, הקטנים

  

  איסוף הנתונים

  

ם  נתונים שיש להם למעשה נגיעה לפערים בהישגים לימודיים נאספי

, החל ברמת הכיתה ועבור ברמת בית הספר, במערכת החינוך מדי יום ביומו

כל מבחן הישגים בכיתה המצביע על התפלגות . המחוז והמדינה, היישוב

, ומתייחס לנתוני הרקע הסוציו אקונומיים, השונה מהתפלגות נורמאלית

במקרה של בית ספר , במקרה של כיתה  למורה(הוא למעשה אינדיקאטור 

, שיכול וצריך להפנות את תשומת לב הנוגעים בדבר, )נהל וכן הלאהלמ

כאשר המבחן הוא חלק מהליך רצוף . ולמוקדי הקושי, להבדלים בהישגים

  .וממושך הוא יכול גם לשמש לצורך ניטור הפערים וקצב גידולם או צמצומם

  

כשחלקם הם גם , במדינות רבות בעולם נהוגים מבחנים בשכבות גיל שונות

נים המשפיעים ישירות על יכולות התלמידים להמשיך בשלבי לימודים מבח

מבחנים . וכפועל יוצא גם על סיכויי המוביליות שלהם בחברה, גבוהים יותר

ומזה שנים מספר גם במדינות רבות , בצרפת, מעין אלה נהוגים באנגליה

, ב"בישראל מאז הקמתה היו נהוגים מבחני הבגרות בתום כיתה י. ב"בארה

שבוטלו לאחר מכן , שנים הראשונות מאז קום המדינה מבחני הסקרוב

ובמקומם הונהגו בשנים שונות מבחני הישגים בחינוך היסודי ובחטיבות 

 או מי שהנושא הופקד –מבחנים אלה הנערכים על ידי המדינה . הביניים

 מספקים בדרך כלל חומר גלם –בידיו על ידי הגורמים האחראיים במדינה 

ר לעיבוד אינדיקאטורים הנוגעים להישגים הלימודיים חשוב ביות

  .הדיפרנציאליים של אוכלוסיות תלמידים שונות

  

השתכללות המחשוב וכלי העיבוד מאפשרים היום מעקב אחרי ההישגים של  

תוך ,  כשהם  מדווחים בהתאם לנתוני הרקע שלהם, התלמידים לאורך זמן

ם היום סובבים פחות סביב הקשיי. ובתי הספר, קישור עם נתוני המורים

ויותר סביב הקושי בחיבור , הקושי הטכני לאסוף את הנתונים ולעבד אותם

, הלוקחים בחשבון שוני בהקשר התרבותי, מבחנים מהימנים ותקפים

ובמערכות הערכים של התלמידים והמורים בקבוצות , בתוכניות לימוד

יבור מבחנים מובן מאליו שיש קושי רב יותר בח. האוכלוסייה השונות

  ". ריאליים"מאשר במקצועות , "חברתיים"במקצועות הומניים ו

  

  פרסום הנתונים

  

ת הסוגיות הקשות ביותר בכל הקשור לאינדיקאטורים של הישגים היא אח

במקומות רבים נשמעת הדרישה לפרסם את . סוגיית פרסום הנתונים

על , בי ושוטףתוצאות מבחני ההישגים של תלמידי בתי ספר שונים באופן פומ
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וכל אזרח שמתעניין בכך ידעו , ההורים, המנהלים, מנת שקובעי המדיניות

, מדיניות זאת מקובלת באנגליה. את תוצאות העבודה החינוכית בבתי הספר

אוסטרליה וקנדה ואלה הן רק חלק קטן מהמדינות בהן נהוג לפרסם את 

דולים ביותר אין זה מפתיע אולי שהמתנגדים הג. תוצאות המבחנים ברבים

 בייחוד כאשר הוא –הטוענים שפרסום שכזה , לפרסום הם ארגוני המורים

 מעולל לעיתים קרובות -מתעלם מגורמי סביבה שונים בהם פועל בית הספר 

אולם יהיה זה בלתי אחראי לייחס את ההתנגדות . עוול למורים ולתלמידים

מנהלים , ריםלפרסום תוצאות המבחנים למניעים אינטרסנטים בלבד של מו

ריבוי העדויות על הצעדים . וגורמים אחרים האחראים למערכות חינוך

, הבלתי חינוכיים הננקטים על ידי תלמידים ומורים על מנת להצליח בבחינות

מחייב אותנו לייחס להתנגדויות אלה , כאשר הן בחינות רבות משמעות

הרחקת ", "רידוד הקוריקולום", "למידה למבחן. "משקל הרבה יותר גדול

הן רק חלק מהתופעות ' וכד, "העתקות", "תלמידים חלשים מהבחינות

לאור האמור . ופרסום תוצאותיהם, הנלוות להנהגת מבחנים רבי משמעות

המינימום הנדרש בעת פרסום התוצאות הוא לציין בצד תוצאות , לעיל

את התוצאות המצופות מתלמידי אותו בית ספר בהתאם , המבחן בפועל

את הציונים שהושגו באותם המבחנים בשנים קודמות , הרקע שלהםלנתוני 

את שיעור המשתתפים בבחינה מכלל תלמידי  , ואת מגמת השיפור או ההרעה

  .'הכיתות הנבחנות וכד

  

  שימוש בנתונים

  

קיום מבחנים במערכת החינוך לשם ניטור התקדמות התלמידים  הוא צורך 

,  לשם גיבוש אינדיקאטוריםיחד עם זאת קיום המבחנים. ברור ומקובל

או המערכת , בית הספר, שישמשו לצורך קבלת החלטות ברמת התלמיד

שבחלקן נגענו כאשר דנו בסוגית קיום , יוצר בעיות לא פשוטות,  החינוכית

מזכירים בעבודתם את ) 2002(אמרין וברלינר .  המבחנים רבי ההשלכות

בעל השלכות חשובות הכלל האומר שככל שאינדיקאטור חברתי כמותי הוא 

כן יש סיכוי רב יותר שהוא יעוות וישחית את התהליך , יותר בקבלת החלטות

קיים מתח מתמיד בין הרצון למדוד את . החברתי אותו הוא אמור לנטר

מידת הרצינות , הישגי התלמידים והמערכת במהימנות ובתקפות

תוצאות והניסיונות להשפיע על , שהתלמידים והמורים מייחסים למבחנים

ככל שהשלכותיו של המבחן משמעותיות יותר . המבחנים בדרכים שונות

הן של (כן המוטיבציה להצליח במבחן , )או לתלמיד או לשניהם, למורה(

והפיתוי להשפיע על תוצאות , יהיו גבוהים יותר) המורה והן של התלמיד

 עורכי המבחנים חייבים לקחת מתח. המבחן בדרכים לא כשרות גבוה יותר

הן , בנוסף לעלות הניכרת של עריכת המבחנים הן הכספית, זה בחשבון

  . והן מבחינת הזמן המושקע בהם, הרגשית

  

 על ההישגים הלימודיים  של התלמידים תואם לעיתים השימוש בנתונים

באופן לא מפתיע לחלוטין . קרובות את המטרות הפוליטיות של המשתמשים

נוטים להדגיש תוצאות , ה מתקנתגורמים המתנגדים למדיניות של העדפ

המצביעות על כך שלמרות הגידול במשאבים הכספיים והאחרים הצמצום 
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, לעומתם חוגים המעוניינים בהגברת ההעדפה המתקנת. בפערים הוא זניח

יאמרו על אותם הנתונים בדיוק שהם מעידים על כך שהיקף ההעדפה 

  .המתקנת אינו עונה על הצרכים

  

שימוש מושכל באינדיקאטורים , עיל שהוא מובן מאליואולם מעבר לאמור ל

בדבר ההישגים הלימודיים יכול לכוון את קובעי המדיניות בהחלטותיהם 

קבוצות , באשר למקצועות ולנושאים עליהם ראוי לשים את הדגש

  'שלבי הגיל הפגיעים יותר מאחרים וכד, האוכלוסייה הנפגעות ביותר

  

  50 ושיעורי נשירהדהשיעורי למיניעות בתוך המערכת ו

  

  : רקע

  

אחד האינדיקאטורים החשובים ביותר למדידת השוויון או אי השוויון 

של כלל האוכלוסייה לרמות  ולרבדים  במערכות חינוך הוא רמת הנגישות

ביטוי שונה לאותו היבט של תפוקות . האיכותיים השונים של מערכת החינוך

לכל תלמיד על פי נתוני הרקע מערכת החינוך הוא מספר שנות הלימוד הצפוי 

וסיכוייו לסיים את הלימודים בשלבים העליונים , הסוציו אקונומיים שלו

ככל שאחוז התלמידים בכל . ביותר והיוקרתיים ביותר של החינוך הפורמאלי

,  משכבת הגיל הרלבנטית100%- וחלקיו מתקרב יותר ל, אחת מרמות החינוך

בכל אחת מרמות הגיל וסוגי וככל שההרכב של אוכלוסיית התלמידים 

החינוך דומים יותר להרכב הסוציו אקונומי של כלל האוכלוסייה כן אפשר 

בכל , אי לכך שיעורי הלמידה בכל גיל. לראות את המערכת כשוויונית יותר

ובכל אחד ממגזרי מערכת החינוך הם  אינדיקאטור חשוב , איזור גיאוגראפי

  .לשוויניות מערכות חינוך

  

  .ריםממצאי מחק

  

בדומה למה שנכתב לעיל באשר להישגים הלימודיים הרי שגם בנושא 

ומתועדים באין ספור , הנגישות לחינוך ממצאי המחקרים הם  חד משמעיים

הנגישות לחינוך גבוהה יותר בקרב קבוצות . סטטיסטיקות רשמיות

כאשר אפשר להבחין בהבדלים , אוכלוסייה מרקע סוציו אקונומי מבוסס

ראה (ובתוך מדינות בין תת מערכות שונות , בין מדינה למדינהמשמעותיים 

ככלל אפשר לומר שבמדינות המערב ). A7.1לוח  EAG 2008לדוגמא 

- המפותחות שיעורי הלמידה בגיל החינוך היסודי וחטיבת הביניים שואפים ל

, המצב שונה בארצות המתפחות. וגם בחטיבה העליונה המצב דומה, 100%

שם קיימים שיעורי ,   ובחלק מארצות דרום אמריקהובמיוחד באפריקה

  . נשירה גבוהים אפילו בחינוך היסודי

                                                      

שיעורי למידה מדברים על רמת . שיעורי  נשירה אינם ההפוך של שיעורי הלמידה 50

בעוד ששיעורי הנשירה מדברים רק על נשירה של , הנגישות למערכת החינוך

לפיכך אפשר לדבר על שיעורי נשירה בגנים או . תלמידים שנמצאים כבר במערכת

 .   לשיעורי הלמידה בשכבות גיל אלה1000-שאינם בהכרח המשלים ל'   אבכיתה
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אי השוויון בנגישות לחינוך בחברות המפותחות בא לידי בעיקר ביטוי לא 

בשיעורי הלמידה בחינוך בגיל חובה כי אם בשיעורי הלמידה בחלקי המערכת 

ובשיעורי השתתפות , )גבוההגיל הרך והחינוך ה(שאינם כלולים בחינוך חובה 

לכך ,  למשל, כוונתנו היא. שונים ככל שהרובד החינוכי הרלבנטי יוקרתי יותר

 של תלמידים מרקע - בדומה למדינות אחרות –ששיעורי הלמידה בישראל 

בחינוך העל תיכוני ובחינוך העיוני , סוציו אקונומי מבוסס בגני טרום חובה

למידים מרקע סוציו אקונומי חלש העל יסודי גבוהים יותר מאשר של ת

ושיעורי ). ותלמידים מאזורי פיתוח, עולים מאתיופיה, בעיקר ערבים(

התלמידים משכבות מבוססות הלומדים באוניברסיטאות בפקולטות 

יותר היכולות להבטיח גם הכנסה ומעמד יותר גבוהים בעתיד " יוקרתיות"

שנתון סטטיסטטי (ת גם הם יותר גבוהים בקרב תלמידים  משכבות מבוססו

  )8.56 לוח 2007לישראל 

  )אחוזים (2006 - ו 2002 1996, גיל לפי, הלמידה שיעורי. 3 לוח

  

 ערבים יהודים גיל 

  1996 2002 2006 1996 2002 2006 

3   95 79   45 67 

4   100 90   54 78 

5   90 95   71 93 

6-13 99 95 95 97 97 97 

14-17 97 97 97 66 86 91 

24-20 10 10 9 3 5 5 

25-29 9 8 9 1 1 1.5 

 

ואינם ,  מתייחסים ללימודים באוניברסיטאות בלבד20-29הנתונים לגילאי 

הסיבות למציאות זאת . כוללים לימודים במוסדות על תיכוניים אחרים

  :בארץ הן רבות ובין העיקריות שבהן אפשר למנות

  

 הם החינוך ממערכת החלשות החברתיות השכבות בני של הנשירה שיעורי. 1

 השכבות בני של החינוך ממערכת הנשירה משיעורי יותר גבוהים כלל-בדרך

 . המבוססות החברתיות

 הלומדים, החלשות החברתיות השכבות בני התלמידים מבין ניכר שיעור. 2

 למגמות קרובות לעתים מכוונים, יסודי העל ס"ביה של העליונות בכיתות

 ושיעורי, הבגרות בחינות השלמת לקראת מובילים שאינם, לימוד לוליולמס

 . יותר נמוכים מביניהם הבגרות לבחינות הניגשים
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 במסלולים הלומדים, החלשות השכבות בני התלמידים מבין ניכר שיעור. 3

 הלימוד בקבוצות קרובות לעתים מצויים, הבגרות בחינות לקראת המובילים

 והן הלמידה באיכות הן פוטנציאלית פגיעה כאן יש ממילא. יותר החלשות

, גבוהה להשכלה למוסדות הקבלה בהיות. אלה תלמידים של במוטיבציה

 על  מבוססת, היוקרתיים ולמסלולים, הוותיקות לאוניברסיטאות ובמיוחד

 של שיתרונם הרי, הפסיכומטרי ובמבחן הבגרות בבחינת קודמים הישגים

 יותר המכוונים במסלולים שלמדו תהמבוססו השכבות בני התלמידים

 יחד. גבוהה להשכלה למוסדות הקבלה בעת ביטוי לידי בא, המשך ללימודי

 בפני גם נפתחו לאחרונה כי, לעיל שהזכרנו כפי, להדגיש חשוב, זאת עם

 במכללות, גבוהים ללימודים הזדמנויות חלשות שכבות יוצאי בוגרים

 . הזרות האוניברסיטאות לש בשלוחות ואף החינוך במכללות, אזוריות

 בבחינות העומדים, החלשות החברתיות השכבות בני תלמידים, ולבסוף. 5

 המקשים כלכליים ואילוצים קשיים בפני קרובות לעתים עומדים, בגרות

 ככל במיוחד נכון הדבר.  גבוהים ללימודים זכאותם את לממש עליהם

 פי כמעט הוא לימודה שכר בהן תקציביות החוץ במכללות בלימודים שמדובר

  .הציבוריות ובמכללות באוניברסיטאות מאשר שלושה

  

  .המשמעות של מציאות זאת היא כפולה

  
מספר שנות הלימוד שלומדים תלמידים מרקע סוציו אקונומי מבוסס גבוה   .א

 .יותר ממספר שנות הלימוד שלומדים תלמידים מרקע סוציו אקונומי חלש

או לפחות , בוצות האוכלוסייה שווהגם כאשר מספר שנות הלימוד של כל ק  .ב

הרי שערכן של שנות חינוך שלומדים תלמידים מרקע מבוסס גבוה , דומה

 מזה שלומדים תלמידים – בשל רמת לימודים והישגים גבוהים יותר –יותר 

 .מרקע חלש

 

בהקשר הבינלאומי עמד על כך הנושק בשורה שלמה של מאמרים בהם הוא 

הישגים הלימודיים לעומת הדגש שניתן הדגיש את החשיבות של רמת ה

כשהוא אומר ששנת לימודים , במקומות אחרים למספר שנות הלימוד

בישראל הדבר בולט מאד .  ב"ב איננה שוות ערך לשנת לימודים בארה"בארה

כאשר בוחנים את הרכב התלמידים על פי נתוני רקע שונים בחינוך העל יסודי 

ו אקונומי חלש לומדים יותר במגמות תלמידים מרקע סוצי. ובחינוך הגבוה

ובפקולטות , מבחינה אקדמית" פחות איכותיים"או במסלולים , מקצועיות

ראה .(מתלמידים משכבות מבוססות, שמבחני הקבלה אליהן נוקשים פחות

  ).2008שורה שלמה של לוחות בשנתון הסטטיסטי לישראל 
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  איסוף הנתונים

  

כאשר יש נתונים , שה ומסובך במיוחדאיסוף הנתונים אינו צריך להיות ק

מסודרים ואמינים על מספרי התלמידים בכל שנתון ומוסדות החינוך 

וזהו המצב בחלק ניכר , מדווחים על ההרכב הסוציו אקונומי של תלמידיהם

יחד עם זאת לא כל הנתונים הסוציו אקונומיים נאספים בין . מהמדינות

צורך באיסופם ובין אם משום משום שמוסדות החינוך אינם רואים טעם ו

. או מחשש להפליה, שהדבר נאסר או שאינו מקובל בשל צנעת הפרט

ולעיתים נדרש איסוף של , במקרים אלה  איסוף הנתונים הוא יותר קשה

  .נתונים מקורבים

  

  פרסום הנתונים

  

יחד . נתונים על שיעורי למידה ונשירה הם נתונים פשוטים ובהירים יחסית

התייחס להבדלים באיכויות המסלולים והגוונים השונים של עם זאת ראוי ל

דבר זה יוצר קושי היות ולא קיים דירוג מוסכם ומקובל . מוסדות החינוך

  .בנושא זה

  

  השימוש בנתונים

  

הוא אחד האינדיקאטורים , האינדיקאטור של שיעורי למידה ונשירה

נות המקובלים ביותר לבחינת מידת ההתקדמות של מערכות חינוך שו

  .לקראת שוויון

  

 בכלל וחלקם של התלמידים אחוז התלמידים הלומדים בחינוך המיוחד

  .יוצאי שכבות סוציו אקונומיות חלשות בקרב תלמידי החינוך המיוחד בפרט

  

  רקע

  
 אחוז הילדים הלומדים בחינוך המיוחד אינו מצביע כלל על מגמות לכאורה

ריבוי , דהיינו. יפך הוא הנכוןניתן אפילו לומר שהה. של אי  שוויון במערכת

ילדים בחינוך המיוחד מצביע על פתיחות המערכת ונכונותה להתמודד עם 

יחד עם זאת אחוז הולך וגובר של מספר  . קשיים של תלמידים חריגים

ובמיוחד כשהתהליך מלווה בגידול מספר , תלמידי החינוך המיוחד

בקרב תלמידי התלמידים יוצאי השכבות הסוציו אקונומיות החלשות 

יכול להצביע על תופעות של סגרגציה והגברת אי השוויון , החינוך המיוחד

העובדה שאחוז הילדים עם קשיים ובעלי צרכים מיוחדים גבוה . במערכת

יותר אצל תלמידים משכבות אוכלוסייה חלשות היא ידועה ויש לה סיבות 



84 

 בלס תכנון וייעוץ חינוכי חברתי

        025335878025335878025335878025335878פקס פקס פקס פקס     0000777777775343042534304253430425343042: : : : טלטלטלטל    90805908059080590805מיקוד מיקוד מיקוד מיקוד     1179117911791179ח ח ח ח ....מבשרת ציון תמבשרת ציון תמבשרת ציון תמבשרת ציון ת

 EMAIL;  nachum03@gmail.com            0508-839600טלפון נייד טלפון נייד טלפון נייד טלפון נייד 

 

עם זאת אנו עדים  ואף על פי כן ויחד 51. אובייקטיביות וסובייקטיביות רבות

לתופעה הרווחת בחלק מהארצות של דחיקת תלמידים מאוכלוסיות חלשות 

 שאינם מתאימים למסגרות של החינוך המיוחד –מבחינה סוציו אקונומית 

הסיבות לכך נעוצות קרוב לודאי  בחוסר יכולת ורצון .   למסגרות אלה–

ם גם קשיים במיוחד כאשר נלווים לה(להתמודד עם קשיים של ילדים אלה 

עולים "בהבנת השפה ושוני תרבותי כפי שקורה אצל תלמידי מהגרים ו

הרצון להימנע מהכללת ילדים המתקשים בלימודים היכולים , ")חדשים

לאור . לפגוע בתוצאות הכלליות של בית הספר במבחני הישגים שונים ועוד

יוחד ובמ,  האמור לעיל מגמות של גידול במספר התלמידים בחינוך המיוחד

כאשר המדובר בגידול בלתי פרופורציוני במספר התלמידים עם לקויות 

כאשר חלקם הגדול הם תלמידים בעלי (והפרעות התנהגות קלות , למידה

יכולים בהחלט להצביע על תהליכי ) נתוני רקע סוציו אקונומיים חלשים

 של תלמידים -  ובלתי מוצדקת –והפניה גוברת , סגרגציה בתוך המערכת

  .ות אוכלוסייה חלשות למסגרות של החינוך המיוחדמשכב

  

  ממצאי מחקרים

  

ייצוג יתר של אוכלוסיות תלמידים מרקע סוציו אקונומי חלש נמצא 

, )BRADBURY AT AL 2001(במחקרים בארצונת שונות כגון באוסטרליה 

 2002NCES 2007, Brosnan 1983, Donovan   Parish(ב "בארה

רצות אירופה  באחוזי התלמידים בקטגוריה של הפערים העצומים בא,)2000

ההפרעות והלקויות מצביעים גם הם לדעתנו על שוני בגישה של הפניית 

 OECD(תלמידים מרקע סוציו אקונומי חלש למסגרות של החינוך המיוחד 

גם בארץ נמצאו הבדלים גדולים בהשמת תלמידים יהודים וערבים ). 2005

השאלה היא רק אם ). 2002בלס ולאור (חד למסגרות שונות של החינוך המיו

ייצוג יתר זה מקורו בצרכים הגדולים יותר של אוכלוסיות אלה או שמקורו 

  .במדיניות ההפניה של הגורמים האחראיים לכך במערכת

  

  איסוף הנתונים

  
סוגיית הקושי באיסוף הנתונים היא סוגיה כללית המאפיינת את כל מערכות 

ות המפותחות ביותר בעלות מערכות איסוף מידע כולל בארצ, החינוך בעולם

 על תפוצת החינוך המיוחד איסוף הנתונים מסתבר ש. מודרניות ומתוחכמות

והתפלגות תלמידי החינוך המיוחד לפי נתוני לקויות מצד אחד ורקע , בכלל

יעידו על כך   נסיונות רבים , סוציו אקונומיים מצד שני הוא קשה מאד

המרכזית לסטטיסטיקה בישראל שלמיטב ידיעתנו לא שנעשו על ידי הלשכה 

היעדר אחידות , הסיבה לכך היא חוסר עקביות בהגדרות של הלקויות. צלחו

, במדיניות ההשמה של הרשויות האחראיות להשמה במקומות השונים

חלק . ורישומים חלקיים ביותר בוועדות ההשמה של הנתונים הרלוונטיים

                                                      

הסיבות לתפוצה רחבה יותר של לקויות וקשיים בקרב תלמידים בעלי נתוני רקע  51

, תנאי תברואה קשים, החל בתזונה לקויי. סוציו אקונומיים חלשים הן רבות ושונות

  .  וכלה בתשומת לב פחותה יותר מצד הורים ומורים
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 אובייקטיביות של היעדר הגדרות ברורות מהסיבות הללו נעוצות במגבלות

וחלק אחר נעוץ בקשר ההדוק מדי בין הגדרת הלקות לתקצוב , ומוסכמות

  .  הגורר רצון להגיע להגדרות המבטיחות תקצוב מירבי

  

  פרסום הנתונים

  
כאשר יש קשיים בהגדרת המשתנים של ,  שכבר ראינו במקרים קודמיםכפי 

כיצד נציג . ם  בהיר ומובן של הנתוניםיש גם קושי בפרסו, האינדיקאטור

לציבור את העובדה החוזרת על עצמה של ייצוג בולט יותר של תלמידים 

דרך (מרקע סוציו אקונומי חלש בקרב אוכלוסיית תלמידי החינוך המיוחד 

האם הנתונים ? )אגב הנתון תקף גם לגבי בנים המיוצגים שם יותר מהבנות

 מאפשרים בכלל – ללא מחקר מעמיק –טף כפי שניתן לאסוף אותם באופן שו

לומר משהו על המדיניות הרווחת והאם היא מבטאת העדפה מתקנת או 

אך למרות קושי זה נראה לנו שחשוב , הקושי כאן הוא רב? הפליה וסגרגציה

  .בגלל המשמעויות החברתיות שלהם, לאסוף את הנתונים ולפרסמם

  

  השימוש בנתונים

  
כול לסייע  לעומדים בראש מערכות חינוך  באינדיקאטור זה יהשימוש

לבחון את מדיניות ההשמה לחינוך המיוחד במוסדות , ארציות או יישוביות

חריגה מפרופורציות מסויימות שיהיו . וביחידות שהם אחראים להן

 תאותת למי שאמור להיות – לאור ניסיון מצטבר וידע מחקרי –מקובלות 

. י הקורה ולבדוק את הנתונים לעמקםשיש צורך להיכנס לעוב, אחראי לנושא

שלהערכתם אינם , נתונים אלה יכולים גם לידע הורים לילדים מתקשים

, על המדיניות הנהוגה במקומות שונים, זקוקים לשירותי החינוך המיוחד

או , ולסייע להם או להתמודד עם מדיניות זאת בכלים העומדים לרשותם

  .אית להם יותרלנסות ולעבור למקומות בהם המדיניות נר
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  והמלצות סיכום

נושא הפערים ואי השווין ל הנוגעים אינדיקאטוריםה בתיאור עסקה הסקירה

להגדרות אי , תוך התייחסות לרקע ההיסטורי של הבעיה, במערכות חינוך

ולפערים בתשומות המוקצות לאוכלוסיות שונות במערכת , השוויון

 הסקירה את התחלנו .ונותולתפוקות אליהן מגיעים תלמידי האוכלוסיות הש

 בכלל חינוכיים אינדיקאטורים של לגיבושם הקשורות הבעיות בתיאור

 של מפורט לתיאור ועברנו, אי השוויון והפערים בפרט ובתחום

 ב"בארה, באירופה זה בתחום ומקובלים הנהוגים אינדיקאטוריםה

  .  ובישראל

  

  :הן, מהסקירה העולה ביותר הבולטת ות המסקנ

  

, רים בתפוקות ובתשומות בתוך מערכות חינוך ארציותנושא הפע  .א

אזוריות ומקומיות הוא נושא מרכזי ביותר ועומד על סדר יומן של 

אי לכך המשך גיבושם של אינדיקאטורים . מרבית המדינות המפותחות

 .בתחום זה הוא משימה שצריך להקדיש לה מחשבה ומשאבים

 

ים נושאים פירות המאמצים שמקדישות מדינות רבות לצמצום הפער  .ב

בדרך כלל אפשר לומר שהפערים בתשומות ברמה . חלקיים בלבד

ובנגישות , )במיוחד כאשר מדובר בתקצוב ישיר של המדינה(הכספית 

הצטמצמו ) לפחות לגילאי החינוך היסודי וחטיבת הביניים (לחינוך 

ואף מצביעים בכיוון הפוך של , ובמספר מקומות אולי בוטלו לחלוטין

 . תקנתהעדפה מ
  

כשאנו , יחד עם זאת הפערים המתייחסים להשקעה הכוללת בחינוך  .ג

, וגורמים פילנתרופיים שונים, מתכוונים גם להשקעות של משקי הבית

) ביייחוד כאשר מתייחסים להמשכיות בחינוך העל יסודי(ותפוקות 

מכאן שראוי אולי לייחס עדיפות . ממשיכים להיות ניכרים ביותר

רים שיוכלו להצביע על פערים ואי שוויון בחינוך לפיתוח אינדיקאטו

 . הגבוה ובכל הקשור להשקעה פרטית ופילנטרופית במערכות החינוך
  

מהמשך העולה מעובדת צמצום הפערים בתחומים מסויימים והמסקנה   .ד

קודם כל אפשר . גדולים בתחומים אחרים היא גם כן כפולהקיום פערים 

רבים אנו עדיין איננו יודעים כיצד ורצוי לצמצם פערים ושנית בתחומים 

באשר לפיתוח אינדיקאטורים הרי שכאן הדבר מחייב . לעשות זאת

הרחבת המחקר בדבר הקשרים שבין מרכיבים שונים של השקעה 

הגברת הידע בתחום זה תסייע לנו לבחור את הנתונים . לתפוקה בחינוך

שוויון והמשתנים הראויים ביותר לשמש כאינדיקאטורים למדידת אי ה

 .והפערים
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 משתנים "בהשפעת עסקה שהסקירה שהעובדה, להדגיש לנכון מוצאים אנו

ברמות  מתבטאת שהיא כפי רמת הפערים ואי השוויון בחינוך על" מדידים

 , שונות של תשומות ותפוקות הניתנות למדידה קלה יחסית במערכת החינוך

י בפי חלק תשומות ותפוקות אחרות הנקראות אולש השקפה מבטאת אינה

"  של מערכת החינוךהאיכותיים המשתנים"מהקוראים של סקירה זאת 

היחסים בין מורים , אווירה הלימודית והחינוכית בבתי הספרל הנוגעים

השתלבות בוגרי המערכת , מקומם של ההורים בבית הספר, לתלמידים

לעיתים קרובות ההפך הוא , פחות חשוביםבחברה ובכלכלה נראים בעינינו כ

  . כוןהנ

  

 תשובות כחיפוש להתפרש גם היכולה, המדידים במשתנים למיקוד הסיבה

 המקצועית והספרות, ספרות סקירת היא שעבודתנו היא, "לפנס מתחת"

 עמדנו עליהן, לכך הסיבות. אלה במשתנים לעסוק בעיקרה נוטה, כיום

 שבין הקשר  בדבר ומוצקה מגובשת חינוכית תיאוריה היעדר עיקרן, בסקירה

או בלשון הכלכלנים היעדר ידיעה מעמיקה בדבר (שומות לתפוקות ת

 ומתודולוגיה מדעיים כלים והיעדר, מחד) של החינוך, פונקציית הייצור"

 האיכותיים המשתנים למדידת  נתונים באיסוף גדולים וקשיים טובה

  .מאידך

  

  :מרכזיות המלצות מספר להערכתנו עולות לעיל האמור מכל

  

 הנוגעים אלה בעיקר, בישראל והמפורסמים קיימיםה האינדיקאטורים  )א

 בשאר גם מקובלים  פיזיות ומערכתיות ותפוקות  ,לתשומות כספיות

וצריכים לסייע לקובעי  יכולים אלה אינדיקאטורים. המפותחות הארצות

והן בקבלת החלטות חדשות שנועדו , המדיניות הן בניטור החלטות שקיבלו

 . לצמצם את אי השוויון

שהמשתנים , בחינוך והעוסקים החוקרים מרבית בין הסכמה שרווחת ןמכיוו  )ב

 ,המשמשים ככלים העיקריים שהמערכת משתמשת בהם לשם צמצום פערים

הרי שיש צורך לבחון את האפשרות לגבש כלים , לא הוכחו כיעילים במיוחד

רק אחרי . חדשים או למזער להשתמש בכלים הקיימים בצורה יותר יעילה

לגבש לעצמנו תיאוריה טובה יותר הקושרת בין תשומות שאפשר יהיה 

נוכל לגשת גם לגיבוש אינדיקאטורים , תהלים ותפוקות במערכת החינוך

  .טובים יותר למעקב אחרי החלטות ומעשים בתוך המערכת

 יש, אם וכאשר יוחלט בסופו של דבר על גיבוש אינדיקאטורים חדשים  )ג

 יחסית ועיבודם איסופם לותלע וביסודיות ברצינות ולהתייחס להקפיד

 והשליליים החיוביים -  הנלווים לאפקטים ובמיוחד, הצפויות לתועלות

  .לפרסומם ובייחוד לאיסופים – כאחד

 הוא בהם ולשימוש אינדיקאטורים להפקת הקשור  במיוחד חשוב נושא  )ד

. פרסומם ומועד ובדרך, שיאספו האינדיקאטורים בקביעת השליטה סוגיית
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 דיון בכל גדול פוטנציאל בעל הוא באינדיקאטורים שימוששה כבר ראינו

 שייכללו הנתונים לבחירת. החינוך למערכת הקשור ופוליטי פרופסיונאלי

, ופרופסיונאלית חינוכית מדיניות לקביעת הנוגעים שיקולים עריכת בעת

 ודרכי הבעיה את בדיון המשתתפים תפיסת על השפעה להיות יכולה

 משתנה לאותו הרבות הפירוש אפשרויות כן כמו.  איתה ההתמודדות

 אליו המתייחס שהאינדיקאטור ובדרך בצורה, קרובות לעיתים, תלויות

 לא ואם, הבלעדי המממן שהגורם, להניח שסביר היות. הציבור לידיעת מובא

, אחר ממשלתי משרד או החינוך משרד יהיה, העיקרי שלפחות הרי הבלעדי

 האינדיקאטורים קביעת על הן רבה פעההש גם לו שתהיה רב פיתוי קיים

 לאפשר לא מאמץ כל לעשות יש. ועיתויו היקפו, הפרסום דרך על והן שיאספו

 האינדיקאטורים בקביעת אחד אינטרסנטי גורם של שליטה ולמנוע זאת

 להפוך גם יכולה שכזאת שליטה. פרסומם ועיתוי ובדרך שימוש ייעשה בהם

 באובייקטיביות האמון את יאבד הציבור אם עצמו המממן לגוף לרועץ

 .האינדיקאטורים של ובמהימנות

 מקצועיים גופים עם מפותחת מדינה היא ישראל שמדינת למרות, ולבסוף. ה

 הארצית ברשות הן, השונות ביחידותיו החינוך במשרד הן גבוהה ברמה

 פערים קיימים, לסטטיסטיקה  המרכזית בלשכה והן והערכה למדידה

 טובים אינדיקאטורים גיבוש לשם הנדרשת הנתונים יסוףא בתשתית גדולים

 לכוח והיצע ביקוש של והתנודות, בהוראה האדם כוח איכות אחרי למעקב

 הלשכה ובין החינוך משרד בין בתיאום קשיים קיימים לכך מעבר. זה אדם

 מהגדרות הנובעים, עצמו החינוך משרד ובתוך לסטטיסטיקה המרכזית

 ניסיונות. שונות עיבוד ומדרכי, שונות איסוף דרכימ, משתנים לאותם שונות

, תקציב נתוני בין ומהותיים ענייניים קשרים המקשרים, נתונים לקבל

 שכמעט, גדולים בקשיים כה עד נתקלו, שכר ומערכות, אדם כוח, תלמידים

 השונות הנתונים ועיבוד איסוף מערכות עוד כל עליהם להתגבר ניתן ולא

 חיוניות כה שהן, ל"הנ המערכות. הנוכחית נתןבמתכו לתפקד ממשיכות

 פותחו, בהוראה האדם כוח אחרי למעקב יעילים אינדיקאטורים לגיבוש

. שונות למטרות כיום גם ומשמשות שונים גופים ידי-על שונים בזמנים

 את שתשרת, ויחידה אחת מערכת ויצירת הללו המערכות כל בין תיאום

, מקובלות עבודה מדרכי סטייה, רומאק ראיית דורש, שוטף באופן כולם

 תהליך זהו. איסופם ודרך במשרד הנתונים מערכות כל של מחודשת ובחינה

 כן ועל, והשפעה כוח עמדות על בוויתור קרובות לעיתים שכרוך, וארוך קשה

 וכאשר אם ורק אך להתרחש יכול הוא. מאליו יתרחש שהוא לכך לצפות אין

 חשוב שהדבר יחליטו, לית"והמנכ שרהה, ביותר הבכירות בדרגות האנשים

  .למימושו משקלן כובד כל את ויטילו
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 :בעברית יבליוגרפיהב

  

) עורך(, .י, בתוך קופ, שוויון בחינוך בישראל-אי, )1997(, .נ, ובלס, .ח, אדלר

המרכז לחקר המדיניות , 1996הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 

 ). פברואר(ירושלים , החברתית בישראל

  

) עורך(, .י,  בתוך קופשוויון בחינוך בישראל-אי)  2003 (----- ----- ----- -- --

 המרכז לחקר המדיניות ,2003הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 

 ). פברואר(ירושלים , החברתית בישראל

 

טאוב מרכז , )עדכון (שוויון בחינוך בישראל-אי) בהכנה (-------------------

  ירושלים,  בישראללחקר המדיניות החברתית

  
-5, 18 בחינוך עיונים ?"טיפוח טעוני "המונח לנו דרוש האם ):1978(ל  אדר

14 

  

 של חברתיות השלכות, האקדמי לחלום חלון  ,)2002(, .א, יוגב, .ח, איילון

 ).מאי (אביב-תל אוניברסיטת, בישראל הגבוהה ההשכלה התפשטות

  

ן של הרפורמות בבחינות הערכת תרומת ,)2002(, .י, שביט, .ח, איילון

לשכת המדען הראשי משרד החינוך , ח מחקר"דו, הבגרות לשוויון הזדמנויות

  .ינואר

  

 ושיטה הספר בית של החברתי ההרכב לאיפיון מדדים :)1974( מ אלגרבלי

 .219-227 א"כ, מגמות, ספר בתי בין טיפוח תקציב להקצאת

 

 ההשכלה התרחבות  )2002(' ח ,איילון ו 'י, שביט', ס, אשווילי'אצ'צ-בולוטין

, ד, ישראלית סוציולוגיה .1996-1980: בישראל הריבודיות והשלכותיה הגבוהה

345-317  

 כלים שתשמשנה למורות וביקוש היצע תחזיות לערוך אפשר האם )   2009(נ .  בלס
 חוות ?הוראה כוחות של לאומי בתכנון צורך יש האם או, מדיניות לקביעת אופרטיביים

  .שהוגשה ללשכה המרכזית לסטטיסטיקהדעת 

  

 , וחינוכיות תקציביות משמעויות, הכיתה גודל הקטנת  א 2008---- ---  

    ירושלים החברתית המדיניות לחקר טאוב מרכז

  

 -  המדינה תקציב חלוקת  )  הפרסום נמצא בדפוס–יועץ (ב  2008 ------- - 

 למען התנועה : בוחן כמקרה שושני ח"דו של ישומו: ושוויוניות שקיפות

  2008,ומחקר לכלכלה המחלקה, בישראל השלטון איכות
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- 1996 בשנים השנתיים הפרסומים בכל חינוך פרקי): 2008- 1996(------ -----  

 הללו הפרקים כל . בישראל חברתית מדיניות לחקר טאוב מרכז של  2008

 .בישראל מורים של ואחרים כמותיים לאינדיקאטורים התייחסות כוללים

 

 מצאי תמונת – הריקה הכוס וחצי המלאה הכוס חצי): א2006(    —-----

 .השביעי הרצליה לכנס מעודכן

 

 הקבע ביישובי והספורט התרבות החינוך מערכת סקר   )ב2006       ( -----

 " הנגב עידן – דרומה "עבור הוכן, בנגב הבדואים

 החינוך מערכתב והמורה התלמיד זמן  ניצול  רמת)  ג2006(-------    

 החינוך במשרד סדיר לביקור המחלקה עבור נערך, ספרות סקר – בישראל

   פורסם לא 2006 אוקטובר  והתרבות

  

 מעודכן מצאי תמונת – הריקה הכוס וחצי המלאה הכוס חצי): 2003  (—

 .הרביעי הרצליה לכנס

  

 המלאה הכוס חצי : "המצאי תמונת – בישראל החינוך מערכת): 2001 (—

, הלאומי  והביטחון החוסן מאזן) עורך (ארד עוזי בתוך "הריקה הכוס יוחצ

 דיפלומטיה לממשל לאודר ספר-בית, הרצליה הבינתחומי המרכז

 .חמד ספרי, אחרונות ידיעות,  הראשון הרצליה כנס, ואסטרטגיה

  

 שהוכן ח"דו ,  בישראל החינוך במערכת הלימוד שעות ניצול) 1991(------ 

 .פורסם לא הראשי ןהמדע לשכת עבור

  

  231- 227 ו"כ מגמות, לדיון נקודות מספר - הטיפוח טעוני מדד ) 1980(----- 

  

, ?קשר ביניהם היש – מדעי וידע, חינוך, פוליטיקה: )2004 (ח ואדלר נ. בלס

  2004 פברואר, 1 מספר, מג כרך מגמות

  

 והתרבות  החינוך משרד מדיניות של התפתחותה ):1985 (ב אמיר נ בלס

 אינטגרציה; בתוך  בישראל החינוך במערכת החברתית האינטגרציה  בתחום

 עם בהוצאת, ארי - בן ורחל, שרן שלמה, אמיר יהודה בעריכת - בחינוך

 96 -  99' עמ, אוניברסיטאית    ספריה,עובד

  

המרכז , החינוך המיוחד בישראל ומדיניות השילוב:  )2002(לאור א , בלס נ

 ,  בישראללחקר המדיניות החברתית

  

פריסת  מאפייני :)2008(ד שיינברג, ד מעגן, כ אלמסי, ר רומנוב, , נ בלס

  2008מרכז טאוב ירושלים  . מתקנת ומדיניות העדפה,המורים בבתי הספר

  

השנתון הסטטיסטי של , בישראלילדים : )עורך(ואחרים .  בן אשר א

 .המועצה לשלום הילד) פרסום שנתי שוטף (המועצה לשלום הילד
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תואר   הכלכלי בהצבה ללימודי-יכולת למידה ומיצב חברתי ) 2008 (: גץ ש ודר ח

  2008  אוקטובר 4מספר , מגמות כרך מה , בישראל הראשון

  

 מקולקטיביזם :מעבר בתקופת החינוך מערכת  )1999(י   יונה .י ,דהאן

 חינוך שנות חמישים ,(עורך) פלד 'א אצל ,"אזרחי מדינתי לאינדיבדואליזם

 .והספורט התרבות ,החינוך משרד : ירושלים,ישראלב

 

 היסודי בחינוך התקצוב שיטת לבדיקת הוועדה  ,)2002(, שושני ועדת ח"דו

 .החינוך משרד של האינטרנט אתר מתוך, אוגוסט ,2002 – בישראל

 

                                      )                                 ללא תאריך (בחינוך בתקשוב ואתיקה לערכים הועדה-תת ח"דו

www.orianit.edu-negev.gov.il/rinachon/cp/homepage 

  

האם הצטמצמו הפערים , )2001(, .ש, ושי, .א, דביר, .נ, ב'מירוניצ, .מ, דהן

 ).מאי(ירושלים , חזן. ש י"המרכז לצדק חברתי ע, ליר-מכון ון, בחינוך

 

סיכום והערכה :  חינוכית והישגים לימודיים  אינטגרציה)1988. ( י ורש נ,דר

  180-207א עמ "מגמות ל, של המחקר בישראל

  
 להלכה התיכון הספר בבית הוראה שעות) 1981 (: ש. ורימלר .א זיידרמן

 ,73-82' עמ 1981 1' כז מגמות, ולמעשה

 

היחידה , והכיתה האינטגרטיבית,   בית הספר האפקטיבי)1991. (חן מ

  אוניברסיטת תל אביב, החינוך והקהילהלסוציולוגיה של 

  

 היהודי במגזר הישגים השוואת )  2005: (כ אורן, י כהן, ת קנת – כהן

 ארצי מרכז, ממצאים לקט החינוך מערכת של שונים בשלבים הערבי ובמגזר

   והערכה לבחינות

  

הנשירה הגלויה  ,)2001(, .ת, ריינפלד, .ש, פרנקוביץ-אלנבוגן, .מ, נבות-כהן

-וינט'מרכז מחקר ומידע וג, הכנסת, ח מחקר"דו, ויה בקרב בני נוערוהסמ

בשיתוף עם טלל דולב וחוקרי מחקר , המרכז לילדים ונוער, מכון ברוקדייל

 .יוני: ירושלים, "נוער בישראל"

  

התכנית הלאומית : )2005(כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל 

  .2005 ינואר,  כי לכל ילד מגיע יותר–לחינוך 

  

 למערכת יובל, בתוך חלשות מאוכלוסיות תלמידים קידום  )1999 ( :א לוי

  לאור הוצאה , והספורט והתרבות החינוך משרד, פלד. א בעריכת החינוך

 .109-134' עמ 1999 הביטחון משרד

  

 ) אפריל (שני ח"דו , החינוך במשרד התקציב ניצול בדיקת, )2000 (,.ו, לביא
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 החינוך מערכת  :ותקציבים לכלכלה המינהל, החינוך דמשר, ישראל מדינת

 חלק האחרונה בשנה – לאחרונה עד שוטף שנתי פרסום (המספרים בראי

 לכלכלה המינהל החינוך משרד של באתר באינטרנט מופיעים מהנתונים

  . ,)ותקציבים

  

 עובדות ונתונים .המינהל לכלכלה ותקציבים, משרד החינוך, מדינת ישראל

 בשנה האחרונה חלק מהנתונים מופיעים –תי שוטף עד לאחרונה פרסום שנ(

 )באינטרנט באתר של משרד החינוך המינהל לכלכלה ותקציבים

  

 מוכנות סקר  )2005(. עורכים נ,אורון ,א חצרנוב,  נ  בר ,י מזרחי

 .ירושלים :האוצר משרד . 2005 ישראל דיגיטאליים ופערים דיגיטאלית

  

 משרד , ישראל מדינת, להקצאה עקרונות, יפוחהט מדד,  )1994(:פ  נשר

 .5' עמ 1994 -  ה"התשנ הראשי המדען לשכת,  והספורט התרבות החינוך

 

 ,הנפרדים המסלולים מחוז :בישראל חינוך  ) . 1990 .(ש ,סבירסקי

  .ברירות :אביב–תל

  

מסמך שהוכן , על מדדי שוויון הזדמנויות בחינוך בישראל): 2008(סילבר ז 

האקדמיה הישראלית הלאומית , וזמה למחקר יישומי בחינוךעבור הי

 28.12.08-והוצג ביום עיון שהתקיים ב,למדעים

pdf.heb-silver-pearim/34/projects/data/il.ac.academy.www://http  

  

 מאז השכלה בהישגי שינוי תהליכי ניתוח ,)2000(, .צ נבךאייז, .ד, פרידלנדר

 מוגש מחקר ח"דו, המשפחה ומאפייני המוצא, הדת השפעת: החמישים שנות

 ללימודי המחלקה, העברית האוניברסיטה, החינוך משרד של הראשי למדען

 .אוכלוסייה

  

המכון לחקר : ירושלים, מסגרת מושגית -מדדי הטיפוח . )1985 (   סקאהן 

 ,1985האוניברסיטה העברית , הטיפוח בחינוך

ירידה באחוז . 1. אנטומיה של מדד זכאות לטיפוח בחינוך )1985(------- --- 

האוניברסיטה , המכון לחקר הטיפוח בחינוך : ?האמנם" הטיפוח     טעוני "

  ,1985העברית 

 לא אפליה 2. אנטומיה של מדד זכאות לטיפוח בחינוך ) 1985(------- - 

 הטיפוח לחקר המכון. : המשאבים ובהקצאת הזכאות בקביעת  ננתמתוכ 

 ,1985 העברית האוניברסיטה, בחינוך

  

 מסמך,  מתקנת להעדפה כמכשיר דיפרנציאלי תקצוב ):2008א (ר  קלינוב

  החינוך משרד של הראשי  למדען  המוגש

 

  23.9.08  -ר שלייכר "מכתב לד) 2008ב (------- - 
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פורסם בתוך , יבטים תקציביים של המלצות ועדת דברתה)  2006 (------- --- 

מכון ואן ליר ירושלים בשיתוף עם  , לקראת מהפכה חינוכית) עורך(ענבר ד 

 2006הוצאת הקיבוץ המאוחד 

  

 שונות שנים הביניים ובחטיבות היסודי בחינוך התקן בקרת.  מ, קפלן

 לארגון האגף, המינהל הפדגוגי, והתרבות החינוך משרד ,)1999-2006(

  .הלימודים

  
 זמן למידה והישגים לימודיים בביולוגיה בביתה ספר  :פ.  ותמיר שרימלר

  , 297-312' עמ 1989 50/49עיונים בחינוך , העל יסודי בישראל

  

הפרדה לימודית בחטיבות :  סגרגציה בתוך אינטגרציה)1990(, רש נ ודר י

בית הספר לחינוך , האוניברסיטה העברית, גורמים ומשמעויות, הביניים

  . המכון לחקר הטיפוח

  

 ,ב"תשס: ב"המיצ בראי החינוך מערכת ,)2003(, .מ, ואסולין, .ג, שילד

 .יוני, ומדידה הערכה אגף, והתרבות החינוך משרד
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