
חיזוק החינוך הציבורי לעומת  

המגמה של בתי ספר פרטיים  
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בכנס של אנשי המכון הדמוקרטי  –גבתוןדן ' פרופ
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Global education reform 

(.[רם'גאנטי )אסטרנדוביורן אדמסוןפרנק , האמונדדארלינגלינדה ]

.  חיידק- GERMתיבותובראשיגלובאליתחינוכיתרפורמה

.החינוךספקי, תקציבפיקוח, הפרטה, מוגברתהערכה–סטנדרטיזציה–מאפיינים' מסלחיידק

?מביא חינוך טוב והישגים גבוהים מה 

ציבוריות החינוך •

.  א בהוראה"דרמטית בכהשקעה •

של הילד השלם הפדגוגיות •
•
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?מה קורה בישראל 

זרמים . פערים חברתיים גדלים והולכים: האכזבה מהחינוך הציבורי מקורה בכמה גורמים•

.והסללהמרכזיים 

לתרבותן ולשימור של  , החינוך אינן נותנות די תשומת לב לצורכיהן הייחודייםמערכות •

כל אלה הביאו לביזור שבו  . מסורות וליצירת חברה פלורליסטית של ממש, דת, שפה

.לציבור תהיה שליטה גדולה יותר וישירה בחינוך ובבתי הספר

–שליטתו בתהליכים העיקריים בה , חלק עיקרי ממערכת החינוךלמרות שהציבור מממן •
כוחות . מעטה מאוד וניתנת ביד מורים ומנהלים–אלה שיש להם השפעה על עתיד ילדיו 

השוק גם מביאים עמם לעתים התדרדרות של מערכת החינוך דווקא בקרב אוכלוסיות  

.חלשות המתקשות להשתלב במנגנון התחרותי

45" מפנה"גבתוןדן  4



?מה קורה בישראל 

עדתי , דתי, לאומי: המאפיין הבולט ביותר של החינוך הישראלי הוא הבידול•
.ומעמדי

המעמד  ות/אזורי הרישום סימנה מעבר לשיטה המאפשרת לבניפתיחת 

קמו כך . המגוריםזה לצד זה גם אם הדבר כרוך ביציאה מאזור ללמוד המבוסס 

ס  "בתי. הוריםס חדשים שהם פרי יוזמות פרטיות של רשתות חינוך וקבוצות "בתי

.ובנוסף גובים כסף מן ההוריםח"ממשרהאלה מקבלים את עיקר מימונם 

פעילות שבעבר היו מרכזיים תחומי . 1977הלך ואיבד ממעמדו לאחר ח"משרה•

,  גף תכניות לימוד: הופרטו, הפיקוח והאכיפה נחלשו מאוד, עברו לידיים פרטיות

, חלק גדול מפעולות הרגולציה התקציבית, מרכז להכשרת עובדי הוראה בכירים

הפיקוח על טיולים , השגחה על בחינות הבגרות, ר"שחחלק מפעילויות אגף 
.י מנהלות פרויקטים גדולים של המשרד"כמו קרב ורשקרנות . ס ועוד"בבתי
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?מה קורה בישראל 

של  " חופשית"פתיחה של אזורי הרישום יוצרת מצב של שוק ובחירה , לכאורה•

כשהם  , בפועל בתי הספר המבוקשים בוחרים בתלמידים . הורים בבתי הספר

נוטלים לעצמם את התלמידים הנחשבים לטובים ומותירים את השאר לבתי 
.הספר האחרים

חלה ירידה גם במעמדו של כוח ההוראה וגם נושא זה תרם למגמת המעבר  •

התוצאה  . לשלהןבעלות שיוך מעמדי דומה , ס ציבוריים מתבדלים שבהם "לבתי
.המצטברת היא החלשת מעמדו הציבורי של כוח ההוראה ושל מקצוע ההוראה

המקורות הכספיים המשמשים את בתי הספר הם רבים ומגוונים והמידע עליהם •

זה  . מבוזר מאוד שום גורם מדינתי אינו מחזיק במידע על תקציב בתי הספר
.שעות הוראהות/בתי הספר לציידיות/הופך את מנהלי
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?מה קורה בישראל 

.קיימת התרחבות בלתי מבוקרת של מסלולי לימוד ייחודיים במימון פרטי•

ככל הידוע ח"משרהי "ס העל אזוריים המאושרים ע"מספרם הכולל של בתיה•
.ס"בתי115היא 2011בשנת 

ס ייחודיים שבהם נגבים  "מהרשויות המקומיות יש בתיבכמחצית, בפועל•
.תשלומי הורים גבוהים מהרגיל

מבחין בין  " מגמות הפרטה במערכת החינוך בישראל"במחקרו –ר ניר מיכאלי "ד

:שתי גישות פרשניות לנושא

סכנה למהותו השוויונית  "מיכאלי מצדד בעמדה שתהליכי ההפרטה הם 
"והדמוקרטית של החינוך הציבורי

כך יהפוך החינוך להישגי ותחרותי במידה כזאת שיפגעו הקניית תכנים ערכיים  

. חברתיים ותרבותיים
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?מה קורה בישראל 

בוזגלו–נוגה דגן 

מדברת על מגמה זוחלת של הפרטה  " היבטים של הפרטה במערכת החינוך"במחקרה 

.במשך שלושה עשורים

:הם הביטויים העיקריים של ההפרטה במערכת החינוך 

בתקציב החינוך וגידול במימון הפרטיקיצוץ •

התחרותיות  , אימוץ מודל כלכלת השוק בניהול המערכת תוך הדגשת הייחודיות•

.ניהול עצמי, דוגמא פתיחת אזורי רישום-והשיווקיות של בתי הספר  

.מדידה והערכה באמצעים מהעולם העסקי•

.י רשתות חינוך ועמותות הורים"ס ע"הקמת בתי–יזמות פרטית •

.י משרד החינוך"מיקור חוץ ומסחור של פונקציות שבעבר מולאו ישירות ע•

.עמותות וקרנות בבתי הספר, פעולות תאגידים•

אשר מביא ליצירת מסלולים שונים  , של גמישות ניהולית" אתוס תאגידי"אימוץ •

.להעסקת מורים והכשרתם
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?מה קורה בישראל 

אורית איכילוב' פרופ

הפרטה ומסחור בחינוך  "מתוך ספרה " כינון החינוך הציבורי והנסיגה ממנו"במאמרה 

"הציבורי בישראל

.  מדינה ישראל נסוגה מאחריותה הציבורית

.תהליך שעלול להביא להחלשת הדמוקרטיה לרידוד החינוך ולהעמקת פערים חברתיים

איכילוב היא מצביעה על כך שאין זו תופעה ייחודית לישראל אלא  ' במחקר אחר של פרופ

שחיקה באחריות מוסדות השלטון ברחבי העולם להענקת שירותים חברתיים ותשתיות  

.מסוגים שונים
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?מה קורה בישראל 

"על הפרטה ועל חינוך"–נחום בלס 

:החינוך המרכזיים של המדינה בתחום תפקידיה 

.התלמידיםלכלהבטחת רמת תקציב המאפשרת חינוך טוב •

קביעת כללים לניהול ולהפעלה תקינים של בתי הספר•

גיבוש מערכת דרישות בנוגע לרמות ההישגים הנדרשות בכל תחומי החינוך וניסוח  •

.כללי הרשאה לכניסה למקצוע ההוראה

.גיבוש מערכת בקרה על השגת המטרות שהציבה המדינה לעצמה•

ס ושל  "חובה על המדינה לקבוע רף תקציבי מינימלי שיוכל  לצמצם את נטייתם של בתילכן 

.ס ייחודיים שבהם רמת החינוך מספקת"הורים לגייס משאבים פרטיים ולפנות אל בתי

מרקעכלכלי גבוה לבין תלמידים מרקע -קיים פער ניכר בהישגים בין תלמידים מרקע חברתי

.חברתי נמוך-כלכלי
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?מה קורה בישראל 

PISAמחקרי 

לרמה החברתית כלכלית של בית הספר יש ההשפעה  , בישראל–PISA 2002במחקר 

.בישראל קיימת רמת סגרגציה גבוהה בין בתי הספר. הרבה ביותר על הישגי התלמיד

הפיזור בהישגי התלמידים בישראל היה  , כי בתחום הקריאהנמצא -PISA 2009במחקר 

. מן הגבוה בעולם

בכל תחומי  , כלכלי שונה -זה נמצאו פערים ברורים בין הישגי תלמידים מרקע חברתיבמחקר 

.  הדעת

מחקרים אין ביסוס לטענה שמוסדות חינוך פרטיים מביאים לשיפור גורף י "עפ
.בהישגים של התלמידים לעומת מוסדות חינוך ציבוריים
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?מה קורה בישראל 

:  סוגי בתי ספר 

מוכר שאינו רשמי•

יחודייםבתי ספר •

מימון פרטי וגביית תשלומי הורים

בחיבורים ובמאמרים רבים שנכתבו בשנים האחרונות מועלות טענות קשות כנגד  

אשר מבטאת מגמות גוברות של הפרטה והיבדלות  , ס הייחודיים"התרבות בתיה

.המסכנת את לכידותה של החברה בישראל

בתי  : ס נבנו באמצעות הורים המקושרים לקרנות ומצויים בעשירון העליון כמו"בתיה

.ס דמוקרטיים"בתי, לטבע, ספר לאומנות

ס פרטיים הם אינם מקבלים כל תמיכה  "במדינות דמוקרטיות בהן מוקמים בתי

.מהמדינה

.ל"י חוזר המנכ"עפ–כיום מחויבות תכניות חינוכיות אלה באישור מנהל המחוז 
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ס וביזור משמעותיים של המערכת מבלי "לאפשר בחירה של בתיניתן "

של פערים חברתיים מואצים  , להובילה אל פתחן של הפרטה פראית

במדינות שונות בהן בוצעו תהליכים דומים  . ושל פגיעה באינטגרציה

כולל המשפטיים  , עמד השוויון בפני סכנות וטרם ברור אם המנגנונים

חקיקה המחייבת בתי ספר ציבוריים שלא למיין תלמידים ולא לגבות  )

יעמדו ( תקציב דיפרנציאלי)והכלכליים ( תשלומי הורים מעבר למותר

."הסכנה הזו באופן מספקבפני 

כבר ברור לפי המחקרים האחרונים שפתחתי בהם 2016היום בשנת 

. שהביזור וההפרטה לא מועילים ולא מקדמים את החינוך

?מה קורה בישראל 


