
 מהפכת המידע מחייבת דיון 

 במטרות החינוך שונה

 דיקן הפקולטה לכלכלה ומנהל עסקים, משה יוסטמן

 רופיןהמרכז האקדמי 
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 ככל שמהפכת המידע נטמעת במערכת החינוך

 במבחנים סטנדרטיים•

 במאגרי נתונים ברמת הפרט והמוסד•

 במנגנוני אחריותיות מבוססי נתונים•

 ... כך גוברת הביקורת על המערכת 
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מתריעה על כך שהמערכת אינה  " מודרנית"הביקורת ה
לקידום פרנסת היחיד  , ממלאת את תפקידה הכלכלי

 ואינה מנוהלת ביעילות עסקית, וצמיחת המשק

והורי התלמידים , גאים במערכת שהם מופקדים עליה ד"החממנהיגי "

תמונה  מצטיירת [ PISA-ב]אך כשבוחנים את הישגי התלמידים ... מסכימים 
 "(חמדת הדרום"ראש מכללת , ר חיים שקד"ד"   )... לא ורודה

"  ברמה של מדינת עולם שלישיכמחצית מילדי ישראל מקבלים חינוך "
 (דוד-דן בן' פרופ)

 (עממי)" 21לא עונה על צרכי המאה ה־ מערכת החינוך"
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מתריעה על כך שבית הספר אינו ממלא  " רומנטית"הביקורת ה

"  כמותנות"רואה ב, את תפקידו בבניית אישיותו של התלמיד

 .וקוראת לתת יותר אמון במורה, את שורש הבעיה

 (אליאוררחל ' פרופ" )?צריכה לכוון את מערכת החינוך שלנודמות אדם איזו "

 (קיזלאריה ' פרופ" )?מפחדת מילדים ששואלים שאלותמדוע מערכת החינוך "

גוזלים מהם את הזכות לילדות  אנחנו , כשאנחנו שולחים את ילדינו לבית הספר"
 (  חנן יניב' פרופ) "מאושרת

 (יערה בראון' פרופ" )לחפף או להיכשל, לשקרהילדים מבינים שהם צריכים "
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 הביקורת חריפותקשה להצדיק את , קל להבין את הרצון לשפר

בניית חינוך  : מערכת החינוך עמדה בהצלחה מול אתגרים גדולים

אתגר החינוך  , קיבוץ גלויות, עברי יש מאין בתנאים כלכליים קשים

 .החינוך לאוכלוסיות רחבות הנגשת, העמקת החינוך, הערבי

,  להצלחתה המדעית, היא המסד לשגשוגה הכלכלי של ישראל

מציעה מגוון גדול של  , ויחד עם זה... טק פורחת -לתעשיית היי

 .התואם מנעד רחב של צרכים מגוונים, דרכי חינוך

 ?אם כל כך רע למה כל כך טוב
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מתעלמת מההישגים הכלכליים " מודרנית"הביקורת ה

קיום בין אוכלוסיות  -המרשימים כמו גם מתרומת המערכת לדו

מקצת המבקרים אף אינם מכירים בזכות ההורים  )שונות מאד 

 .(לבחור לילדיהם את החינוך המתאים להם

 

,  מתעלמת מכוחם ויתרונם של נתונים" רומנטית"הביקורת ה

לדין וחשבון על הנעשה בבתי  ( והציבור)מדרישת ההורים 

 .מכך שאי אפשר לחזור בזמן למציאות תמימה יותר... הספר 
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 ?איך רותמים את מהפכת המידע לקידום שיח בונה על חינוך

אלא בחרה , עד עכשיו המערכת לא התמודדה עם האתגר הזה

 :עמימות הצהרתית וניהול מבוזרבשילוב של 

 הצהרה רשמית על מטרות חינוך כלליות שהכול שותפים להן•

 המספקים בפועל פתרונות מגוונים  , מוקדי החלטה אוטונומיים•

 :דוגמה מני רבות

 אוטונומי נפרד מהממלכתי ( ד"חמ)דתי -חינוך ממלכתי–

 לאומי-הדתי ד"מהחמנפרד ( חרדי)דתי תורני -חינוך ממלכתי–

 ד"ולחסידות חב צאנזמערכות נפרדות לחסידות , התורני-ד"החמובתוך –
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מערכות החינוך הציבוריות שהתפתחו כך נהנות  

 .  משביעות רצון גבוהה מצד מחנכים והורים

 

,  ב"מיצ—כשהיא נמדדת בכלי מדידה אחידים, אולם

שאין להם  —פרופיל בית ספרי, מבחנים בינלאומיים

זיקה ישירה לאמות המידה המנחות כל בתי הספר 
 .הנראים כחסרונות, אלה מצביעים על פערים, בפועל
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   PISA-יש מי שמציעים להתאים את מערכת החינוך ל

,  שוות לכל נפש, "21-מיומנויות המאה ה"מכוונת ל PISA-בטענה ש
 .  בעולם גלובלי

 אלא שהצעה זו אינה מעשית  

 להורים תמיד יהיה משקל בעיצוב חינוך ילדיהם מופרכת על פניה

 חסרת כל בסיס ראייתי

ישראל נהנית מהצלחה כלכלית טכנולוגית ומדעית על אף ביצועיה הבינוניים 
  במבחנים בינלאומיים מאז ומתמיד  

 וגם מופרכת על פניה 
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PISA  לצרכי המדינות המובילות ב( במקרה הטוב)מותאמת-

OECD ,ולתחומי ידע שניתן להשוות בין במדינות 

,  גרמנית או צרפתית, ילדים מארצות דוברות אנגלית, כך למשל
, יכולים לוותר על שליטה בשפה זרה, תפורה לפי מידתם PISA-ש

 .בוחן רק שליטה בשפת אם PISAואמנם 

אולם הצלחתו של ילד מאום אל פחם להתמודד עם אתגרי המאה  

ויותר  , ערבית, תלויה פחות בשליטתו בשפת האם שלו 21-ה

 .  בשליטתו בעברית ובאנגלית

 ?  PISAנקצה עוד שעות לימוד לשפה הערבית כדי לשפר ציוני 
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מתמקד בתחומי דעת שניתן להשוות בין   PISA-כיוון ש, זאת ועוד

או ללימודי  , לאמנות, להיסטוריה, אין בו מקום לספרות, ארצות

 (.של בני כל הדתות)קודש 

כדי ( או אמוני)ערכי -האם העמדה שילדים צריכים עוגן תרבותי

 ?  היא עמדה לגיטימית 21-לשרוד במאה ה

ערכי כדי לשרוד במאה -האם מדינת ישראל זקוקה לעוגן תרבותי)

 (?21-ה

?  ך"תנ/היסטוריה/נקצה עוד שעות למתמטיקה על חשבון ספרות

 ? PISAכדי לשפר ציוני 
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להבחנות האלה היא לדרוש ביטול או   תגובה קיצונית

צמצום השימוש בכלי המדידה שמזמנת לנו מהפכת 

 המידע

 המגמה הפוכה; חזרה לעמימות איננה עמדה מעשית

ץ בעניין פרסום  "כמו שאפשר ללמוד מפסיקת בג)

 (  הספר-ב ברמת בית"תוצאות מיצ

 יותר נתונים, יותר אחריות, הציבור דורש יותר שקיפות
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דרך אחת להתמודד עם האתגר הזה היא לבנות סרגל מדידה 
סרגל מדידה המותאם , (או קטגוריה של בתי ספר)לכל בית ספר 

 .למטרות הספציפיות המנחות אותו

,  אך נותן בהם משקולות שונים, סרגל הנשען על כלים אחידים
 .לפי מטרות בית הספר, ומוסיף קריטריונים ייחודיים

ממדיות של  -משרד החינוך בנה פרופיל בית ספרי המכיר ברב
 .זו נקודת מוצא מצוינת. המפעל החינוכי

ולחשוב מי ואיך , הצעד הבא הוא להכיר בצורך בפרופילים מרובים
 .בונים אותם
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 ?  למי יש מקום ליד השולחן, מי המגדירים את מטרות בית הספר

 למטה משרד החינוך–

 לפיקוח  , למחוז–

 למנהיגות מגזרית, לרשות המקומית–

 למנהל ולמחנכים של בית הספר–

 להורי התלמידים–

 

 ?מה מידת הביזור? מה מנגנון ההחלטה

 ?מה פתוח לדיון ומה מוכתב

 ?בין בתי ספר? מה מידת השוני שנרשה בין זרמים
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 יש תנאים שכל בית ספר חייב למלא, ודאי שלא הכול פתוח

 פיזית ונפשית  , יצירת סביבה בטוחה ומוגנת•

 זיהוי ומענה למצוקות, הבחנה ומענה על צרכים מיוחדים•

 קיום לימודים סדירים בימים ובשעות שנקבעו•

 הקניית ערכים כלליים•

 הקניית מיומנויות חברתיות•

 הקניית מיומנות לימוד בסיסיות•

 

,  יש הבדלים בתמהיל ובדגשים, אבל יש הרבה מעבר לכך

 ולא הכול בא לידי ביטוי במספרים
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על כל אותם  —התוצר של התהליך הזה הוא תבנית דיווח מוסכמת
עם )כמובן , זמינה ברשת—גורמים שיש להם מקום ליד השולחן

 .שבו מדווח בית הספר על נעשה בין כתליו, "(עכבישים"הגנה מ

סטטיסטיקה של מקרי  —דיווח זה כולל בוודאי נתונים כמותיים
שיעור שעות לימוד שהתקיימו עם  , מספר מחשבים תקינים, אלימות

 .וכמובן גם תוצאות של מבחנים סטנדרטיים—מורה מחליף

לבתי  , ליעדי בית הספר, בהשוואה לעבר: כל נתון בהקשרו הנכון
 .מוצג במידת ההבלטה המתאימה לבית הספר; ספר דומים

על  , דיווחים תיאוריים על הנעשה בבית הספר, ובצד הנתונים
 .על תכניות לעתיד, אירועים מיוחדים

 ....ומקום לתגובות 
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 .האפשרות להגיב לדיווח מוסיף ממד חשוב

,  טכנית, מהפכת המידע והתקשורת יצרה תנאים המאפשרים

שברמה הלאומית אף מאיימת על יציבותה , דמוקרטיה ישירה

 .של הדמוקרטיה הייצוגית הנהוגה

אלא שאין לה כיום . מהפכה זו לא פוסחת על מערכת החינוך

,  או מבנה( של הורים הווטסאפתחשבו על קבוצות )גבולות 

 .  שיתעל את הפעילות הזאת לתוצאות קונסטרוקטיביות

,  סדרי העדכון שלו, מראהו, סעיפיו, מבנה הדיווח המוצע כאן

אבל השיח על הדיווח יכול להיות  , נקבעים בהכרח בוועדות

 .  שיח חשוב על יעדי בית הספר והישגיו, פתוח ורחב
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