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חברות וחברים שלום,
חינוך בכלל וחינוך לשוויון חברתי היא אחת המטרות העיקריות המניעות את פעולתה של מפלגת
העבודה ואחת הסיבות העיקריות בגללן בחרתי להיכנס לחיים הציבוריים .החינוך הוא המפתח
האמתי להשגת שוויון ,אך כשאנו רואים את הפערים בדו"חות ה ,OECD-כשאנחנו רואים את
הפערים בין הפריפריות למרכז ,את הפערים העצומים בין ילדים שגדלים ברשויות מקומיות חזקות
אל מול חלשות ואת הפערים בין קבוצות שונות באוכלוסיה ,אנחנו למעשה רואים את ישראל של עוד
 01 ,01ו 01-שנה ואת מה שצפוי לנו כחברה .לא רק חוסר שוויון בחינוך ,אלא פערים חברתיים,
כלכליים ותרבותיים אותם אנו יוצרים במו ידינו.
כמי שעבר במהלך  00שנות לימוד  9מוסדות חינוך שונים בערים שונות ובתנאים שונים ,בתי ספר
חילוניים ,קיבוציים ודתיים ,בתי ספר רגילים ופנימיות ,אני יכול להעיד ממקור ראשון על השוני
במספר התלמידים בכיתות ,על ההבדלים בתשתיות ,באיכות ההוראה ,בחוגים ,בהשקעה ,בתרבות,
בערכים .כל זה עוד לפני שהתחלנו לדון בתופעה של מורי קבלן והיחס למורים.
בסופו של דבר מדינת ישראל היא מדינה קטנה 011 ,ק"מ מלמעלה עד למטה .במשך מאות שנים
בתפוצות ובישראל טרחנו לפתח ולהלל את המוח היהודי .לא יכול להיות שבתנאי הפתיחה אלה,
הפערים מתרחבים וגדלים עד כדי כך .זה לא יכול להיות שילדים שנולדו כאן או שם ,במרכז ,בצפון
או בדרום ,בכפר או בעיר ,יהודים ,לא יהודים ,עולים מאתיופיה ,מאוקראינה או מארה"ב ,לא יכול
להיות ,שהילדים הללו לא יקבלו פחות או יותר את אותם תנאי הפתיחה לחיים.
זה אפשרי ,זה בידינו וזה הכל עניין של סדרי עדיפויות .סדרי עדיפויות תקציביים ,סדרי עדיפויות
מוסריים ,אמות מידה אחרות ,אכפתיות אמתית ,ערבות וסולידריות .הכל מתחיל ונגמר בחינוך.
לאור כל אלה אני שמח במיוחד לברך על עבודתה של ועדת החינוך של מפלגת העבודה ,שחרטה על
דגלה את עקרון השוויון .ועדה זו ,בהובלתה של אורה חכם ,עבדה ללא לאות על ניסוח המסמך
המוגש לכם ,יחד עם חברי מפלגה שנושא החינוך בוער בעצמותיהם וצוות מומחים בנושאי החינוך,
הכלכלה והחברה.
אני מבקש להודות לכל העוסקים במלאכה ולאחל כי נצליח לפעול לאורו של המסמך ,ובהתאם
לאידיאולוגיה והערכים העומדים בבסיסו.

בברכה,
ח"כ חיליק בר
סגן יושב ראש הכנסת
מזכ"ל מפלגת העבודה
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חברי וועדת החינוך  -מפלגת "העבודה"
 יו"ר ועדת החינוךלשעבר יו"ר מועצה אזורית אפעל

אורה חכם

ציפי שטארק  -סגנית יו"ר ועדת החינוך
מנהלת בי"ס לשעבר
אברהם דגני  -מחנך ,ביה"ס הריאלי
(נייר עמדה" :חינוך ציבורי שוויוני ומצוין – כיצד? ")
ד"ר עוזי מלמד  -יו"ר הוועד המנהל של מכון מופ"ת
(ניירות עמדה" :חיזוק החינוך הטכנולוגי"; "צמצום פערים בחינוך"
"התאמת החינוך למאה ה)"00 -
עמנואל שחף  -מינהל עסקים
(נייר עמדה" :ההשכלה הגבוהה")

ברכת קלימנשטיין  -יו"ר הוועדה לענייני נוער של מפלגת העבודה
(נייר עמדה":עצירת ההפרטה במערכת החינוך הציבורי")
מנכ"ל התאחדות ועדי מלונות ואירועים בישראל
יהודה כהן -
(נייר עמדה" :מורשת תרבות בחינוך")
משה בן מיור  -יו"ר סניף "העבודה" בר"ג ויו"ר ועד הורים כל בתי הספר ברמת גן
(לשעבר)
מורה ומרכז מערכת חינוך
ניצן פלדמן -
(נייר עמדה" :מדדים והערכה")
הילי רפאל איתן  -כלכלנית – תקינה בינלאומית
ד"ר חוה וידרגור  -הפקולטה לחינוך ,אוניברסיטת חיפה
(נייר עמדה" :חינוך למצוינות")
עו"ד דקל עוזר ( -נייר עמדה" :טביעת ערכים והטמעתם בדרכי החינוך")
מיכל צ'רנוביצי -פעילה חברתית
(נייר עמדה" :החינוך החרדי" )
נגה כהן
רחל שגיא

-

גילה קריב -
אנה ליפסקי -
רעיה בירן -

יו"ר תא אופק ,האוניברסיטה העברית ,מרכזת ועדת החינוך לשעבר
שיקום שכונות חברתי
(נייר עמדה" :שוויון הזדמנויות בחינוך")
סוציולוגיה של החינוך – תואר שני
סטודנטית ,תא אופק ,האוניברסיטה העברית,
(נייר עמדה" :מדדים והערכה")
מנהלת בי"ס לשעבר
(נייר עמדה" :חינוך יסודי ומקצועות ליבה")
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שלמי תודה
מסמך זה הינו פרי עבודה מסורה ,רצופה וממושכת של ועדת החינוך של המפלגה .במהלכה של
עבודה זו ,שנמשכה כשנתיים ,סיפקו חברות וחברי העבודה ניירות עבודה שעסקו בהיבטים שונים
של החינוך .ניירות אלו עמדו במרכזם של דיונים מעמיקים ויסודיים שבסופם הצביעו חברי הוועדה
על שילובם של הניירות הללו בדוח המסכם.
הועדה גם קיימה ישיבות פתוחות רבות שבהן השתתפו מאות מחברי המפלגה וכן שני מפגשים
ציבוריים שבהם הוצגו עיקרי הדוח ושמעה את תגובת המשתתפים .ההערות והתובנות המעמיקות
שלהם מהדהדות לאורכו של המסמך הסופי .בתהליך גיבושו של המסמך וניסוחו נעזרה הוועדה גם
בעצה החכמה של רבים
מבכירי המומחים בשדה החינוך בישראל:
-

פרופ' יוסי יונה ,המחלקה לחינוך ,אוניברסיטת בן גוריון

-

פרופ' מומי דהן ,האוניברסיטה העברית

-

פרופ' יוסי שביט ,המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב

-

פרופ' תמר אריאב ,מכללת "בית ברל"

-

פרופ' דוד נבו ,ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב

-

ד"ר עוזי מלמד ,יו"ר מכון מופ"ת

-

עו"ד נגה דגן-בוזגלו -מרכז "אדוה"

-

ד"ר אמנון כרמון ,מנהל מכון "כרם"

-

ד"ר אודי מנור ,מכללת "אורנים"

-

ד"ר אבי קמינסקי ,יו"ר איגוד מנהלי ,אגפי החינוך ברשויות

-

ד"ר מקס אביסרור

אני מ בקשת להודות לכל אלה שתרמו לעבודתה של הוועדה ואפשרו לנו להציג מסמך יסודי ומעמיק.
תרומתם לגיבושו של מסמך זה היא עדות להשקפת העולם המשותפת לכולנו שמניחה כי אין כמו
תחום החינוך כדי לשקף הן את ערכיה של מפלגת העבודה והן את דמותה הערכית
והמוסרית של החברה בה אנו חיים ופועלים.

תודה מיוחדת לד"ר עוזי מלמד
על השתתפותו הפעילה בדיוני הוועדה ועל הכתיבה והעריכה הסופית והמהוקצעת של המסמך.

אורה חכם ,יו"ר הוועדה
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החינוך בישראל ,בראי תנועת העבודה
וועדת החינוך של מפלגת העבודה התגבשה כיוזמה של חברות וחברי המפלגה,
המאמינים כי יש להעמיד את החינוך בראש סדר העדיפויות של החברה
הישראלית .הנחת היסוד בעבודתה של וועדת החינוך היא שהחינוך  -על
השלכותיו הערכיות ,התרבותיות והכלכליות  -הוא הערובה העיקרית לעתידה
של החברה הישראלית.
מטרתה של הוועדה היא לגבש מסמך שייצג את עמדתה של מפלגת העבודה
בתחום החינוך ,עמדה המציבה את הערך של "שוויון הזדמנויות לכל" במרכז
העשייה הפרלמנטארית של המפלגה .לשם מימושו של ערך זה ,מאמינים חברי
הוועדה כי אין כמו שיקומו של החינוך הציבורי כדי להבטיח שכל ילדה וילד
יפתחו את הפוטנציאל הגלום בהם הן לטובתם האישית והן לטובתה של החברה
בה הם חיים ופועלים .שיקום זה מחייב שהמדינה תכיר באחריותה המרכזית
ותספק את התנאים הדרושים לקיומו של חינוך ציבורי איתן .עם זאת ,אחריות
זו אינה פוטרת את האזרחים ואת החברה האזרחית ,על שלל ארגוניה וגופיה
הכלכליים ,מאחריות משותפת ומשלימה לגורלו של החינוך הציבורי בישראל.
ההתגייסות של כלל הגורמים יכולה להבטיח את המהפך הנדרש בחינוך
הציבורי ,הסובל בשנים האחרונות מדלדול משאבים והזנחה.

אורה חכם
יו"ר ועדת החינוך – "העבודה"
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מטרות עיקריות
לפני מספר עשורים עמדה מדינת ישראל בין המדינות השוויוניות ביותר בעולם .בשנים האחרונות
התהפכו היוצרות .מדינת ישראל ממוקמת היום בין המדינות בהן הפערים הכלכליים והחברתיים
הם מהגדולים בעולם המערבי .פערים אלה באים ליידי ביטוי ,בין היתר ,גם בתחום החינוך.
איכותו של החינוך מנבא ,באופן משמעותי ,את יכולתו של כל יחיד להשתלב בהצלחה בחברה בה
הוא חי .לכן ,פערים בחינוך פוגעים בסיכויי ההצלחה של רבים מבני הנוער וכך מחדדים ומחריפים
את הפערים הכלכליים והחברתיים באוכלוסייה.
איכותו של החינוך הוא אחד מהגורמים הקובעים את מקומה של אומה בין אומות תבל ומבטיחה
את יכולתה של מדינה להתמודד בהצלחה בעולם של תחרות גלובלית .מדינה כשלנו תתקשה
להבטיח את עתידה הכלכלי ואת חוסנה החברתי כאשר נפערים בה פערים כלכליים המותירים
מאחור חלק ניכר מאוכלוסייתה .לא ניתן לבסס ,לאורך זמן רב ,את הכלכלה ,התרבות ,המדע,
הביטחון וכל שאר גורמים המבטיחים קיומה של מדינה ,על רובד צר של אנשי עילית ,אפילו הם זוכי
פרס נובל.
כל חזון חינוכי או תוכנית להיערכות חינוכית צריכים להעמיד בראש מטרותיהם את צמצום הפערים
בחינוך ,מבלי שמטרה זו תבלום את התפתחותם של המצוינים .לכן יש צורך במאמץ מערכתי לשפר
את איכות החינוך לכל תלמידי ישראל ,לעודד ולחזק כל תלמיד ולאפשר לכל אחד למצות את יכולתו
ולהגיע להישגים בתחומים שבהם הוא יכול להצליח ולתרום לעצמו ולחברה.

השאיפה לצמצם פערים בחינוך מחייבת להעצים את החינוך הממלכתי-ציבורי .חולשתו של החינוך
הממלכתי-ציבורי ,מניעה את בעלי היכולת לשלב את ילדיהם במסגרות חינוך פרטי עתיר משאבים,
בעוד אלו שאין הפרוטה מצויה בידם נאלצים להסתפק בחינוך דל משאבים ,הגוזר עליהם להשתרך
מאחור .רק חינוך ציבורי איכותי יכול להבטיח מימוש עצמי וניעות חברתית המעניקה לבני השכבות
המוחלשות את האפשרות לשפר את תנאי חייהם ותרום לחברה בה הם חיים ופועלים.

המטרות העיקריות שמצע זה שם לנגד עיניו:


לשקם את החינוך הממלכתי-ציבורי ולשפרו ,כך שהוא יוכל לשמש כלי אפקטיבי לצמצום
פערים;



לגוון לרענן ולעדכן את החינוך הציבורי כך שכל נער ונערה ימצאו בו את מקומם וימצו את
הפוטנציאל הגלום בהם וינהו אחר נטיות ליבם.



להציע לכלל התלמידים תכנית לימודים המקיימת זיקה עמוקה לחברת המידע ,תכנית
המנחילה לתלמידיה כישורים הדרושים להשתלבות בחברה של המאה ה;00 -



להדגיש את האופי "הציבורי" של החינוך הציבורי .כלומר ,החינוך הציבורי יפעל כדי להעניק
חשיבות לערכים היוצרים תחושה של שייכות לקהילה בה התלמידים חיים ופועלים ויחזק את
המחויבות החברתית שלהם לקהילה זו.
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צמצום פערים בחינוך
פערים בחינוך ,כמו גם פערים חברתיים וכלכליים ,מתקיימים בין מדינות ,בין ישובים ,בין קהילות
ובין משפחות.
מדינת ישראל ,השואפת להימנות עם המתקדמות שבמדינות ,חייבת להשקיע את מירב משאביה
ומאמציה כדי לצמצם את הפערים בינה לבין המדינות היותר מפותחות .עליה להכשיר דור של
צעירים שיכול להשתלב באופן מיטבי בתרבות ובכלכלה הגלובלית. .
צמצום פערים נועד לחזק ולקדם את החלשים ,וזאת בלי לחסום את דרכם של החזקים ואף לעודד
את התקדמותם. .
"מדד הטיפוח" הנהוג היום במערכת החינוך מעניק לבתי הספר תקציבים עודפים ,על-פי
קריטריונים המנבאים הישגים לימודיים .קריטריונים אלה כוללים השכלת ההורים ,מצבם הכלכלי
ומקום מגורים .אולם תוספות התקציב הן שוליות ואין בהם כדי לצמצם את פערים העמוקים
שנפערו בין אוכלוסיות אמידות לאוכלוסיות חלשות בישראל.
אנו ממליצים:
א .רמת שירותי החינוך שונה מישוב לישוב ,דבר הנושא השלכות חמורות באשר לסיכויי ההצלחה
של תלמידיהם .על מנת לצמצם ואף לבטל אי-שוויון זה ,על המדינה לממן באופן מלא את
שירותי החינוך .מימון זה יהיה דיפרנציאלי.
ב" .מדד הטיפוח" הנהוג כיום יכול להוות בסיס לתקצוב הדיפרנציאלי .אולם יחס ההקצבה בין
צריך להיות גדול בהרבה מהנהוג כיום ולהגיע ליחס של לפחות  0:0בין העשירון העליון לעשירון
התחתון .יחס כזה יכול לאפשר ,למשל ,לחלק כתה לקבוצות קטנות ,לתת לתלמיד בודד,
מעשירון גבוה כשעתיים של תמיכה פרטנית בשבוע – גם תמיכה כזו אין בה די.
בגין תלמידים לקויי למידה ובעל צרכים מיוחדים יקבל ביה"ס תמיכה תקציבית גדולה אף
יותר.
ג .לקריטריונים של "מדד הטיפוח" כדאי להוסיף את ממוצע הישגי התלמידים בפועל במבחן
חיצוני רלוונטי (מיצ"ב ,בגרות או שקלול של שניהם) .ככל שממוצע זה יהיה נמוך יותר ,בית
הספר יקבל תקציב גדול יותר.
ד .מדד כזה יתרום לא רק לקידום החלשים ,אלא גם לכך שלבתי הספר לא יהיה כדאי "להעלים"
את החלשים בבחינות כמו מיצ"ב ,ולסלק מביה"ס תלמידים שהסיכוי שלהם להצליח בבחינות
בגרות נמוך (כפי שעושים היום) .אין חשש שהמנהלים ירצו להנמיך רמה כדי לקבל תקציב גבוה
יותר ,מפני שהיוקרה חשובה להם יותר מהתקציב הנוסף.
ה .התקציב הנוסף לא יינתן באופן אוטומטי .כל בי"ס ,שעומד בקריטריונים לקבלת תקציב נוסף,
יידרש להציג תוכנית המפרטת כיצד הוא מתכוון לשפר את הישגי תלמידיו .למשל ,הוספת מורי-
עזר ,הנהגת שיטות הוראה מקדמות בעזרת טכנולוגיות מתקדמות ,לימודים בקבוצות קטנות
וכיוצא בזה .על התכנית להיות בעל יעדים סבירים ובת ביצוע.
רצוי מאד שגיבוש התוכנית ייעשה בשיתוף הן עם הורים והן עם חברים אחרים בקהילה שבה
ממוקם ביה"ס.
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ו .חוק נהרי יבוטל ועימו יבוטלו המושגים "מוסד מוכר שאינו רשמי" (הזוכה כיום לקבל 57%
מהתקציב הרגיל) ו"מוסד פטור" (המקבל כיום  )77%מהתקציב.
כל בית ספר יוכל להיות חלק מהחינוך הציבורי (הממלכתי או הממלכתי דתי) ולקבל תקצוב
מלא ,אם יעמוד בכמה עקרונות פשוטים :פיקוח מלא של משרד החינוך וקיום נהליו והוראותיו
(ובעיקר ,קבלת תלמידים שוויונית ,ללא מיון וללא אפליה משום סוג).
ז .כל עובדי החינוך במערכת יהיו עובדי משרד החינוך או עובדי רשתות חינוך או עובדי רשויות
מקומיות ,ובכל מקרה יעבדו כולם על פי תנאי העבודה המקובלים במשרד החינוך .לא יופרטו
שירותי חינוך ולא יועסקו עובדי חינוך על-ידי חברות קבלן.

צמצום פערים בחינוך החרדי
לא ניתן להתעלם מן הצרכים המיוחדים של הציבור החרדי .אולם ,גם מהם נדרש לקיים תנאים של
שוויון וצמצום פערים ,הן בינם לבין כלל הציבור בישראל והן בתוך עצמם.
מוסדות החינוך החרדיים היסודיים מתנהלים היום כולם תחת החינוך המוכר שאינו רשמי ,חלקם
ישירות תחת החינוך העצמאי ו"אל המעיין" וחלקם בעמותות הגובות מההורים תשלומים ללא
פקוח .בחלק מהמוסדות הללו מלמדים לימודי ליבה מלאים ומקבלים תקצוב מלא (בעיקר בתי
הספר החרדיים לבנות) ,חלקם מקיימים  57%מלימודי הליבה ומקבלים  57%מהתקציב וחלקם
מלמדים רק מעט מלימודי הליבה ,ומקבלית  77%מהתקציב.
בתי הספר החרדיים מפלים בקבלת תלמידים על רקע של רמה דתית ,השתייכות קהילתית ,ומוצא
עדתי וכמעט ואין עליהם פקוח ממלכתי-ציבורי .כדי לתקן עיוותים אלה ,תקצובם של בתי ספר אלה
צריך להיות מותנה בביטולם של מנגנוני סלקציה אלה.
אנו ממליצים:
א .בתי הספר החרדיים צריכים להיות מנוהלים ומפוקחים על-ידי המדינה .כשם שנמצאה הדרך
לקיים בתי ספר ממלכתיים המתאימים לציבור הדתי בתוך מערכת החינוך הממלכתי-ציבורי ,כך
אפשר לקיים מסגרת לחינוך הממלכתי-חרדי.
ב .בתי ספר חרדיים (כמו אחרים) שלא יקבלו על עצמם את הנהלים והפקוח של משרד החינוך ,לא
יתוקצבו על-ידי המדינה.
ג .משרד החינוך ידאג לכך ,שבכל ריכוז של אוכלוסייה חרדית יהיה לפחות מוסד אחד ממלכתי-חרדי,
שבו תתקיים הפרדה בין בנים לבנות ,אך ללא הפליה על רקע של מוצא ,עם לימודים כלליים מלאים
וברמה גבוהה ,עם צוות הוראה מלומד ,עם לימודי קודש ברמה גבוהה.
ד .מוסדות החינוך הממלכתיים-חרדיים יתוקצבו על-פי אותם עקרונות בהם מתוקצבים בתי הספר
הממלכתיים האחרים ,כולל תגבור על-פי מדדי טיפוח ותוך התחשבות בצרכים המיוחדים של
הציבור החרדי (כמו הקצבה לתגבור לימודי קודש ,מינוי רב מוסדי וכיוצא בזה).
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שיפור האיכות וגוון מערכת החינוך
החינוך היסודי והעל יסודי
שוויון בחינוך אין פירושו אחידות .כל בני האדם נולדו שווים אך אין הם דומים .תלמידים שונים
ניחנו בכישרונות שונים .לכל אחד מהם יש מבנה אחר של אינטליגנציות; כל אחד לומד בדרך שונה;
ולכל אחד שטחי התעניינות ונטיות לב משלו.
שוויון פירושו להכיר בזכותם של בני האדם להיות שונים.
אמרתו של שלמה ,החכם באדם" ,חנוך לנער על פי דרכו" (משלי ,כ"ב ,ו') ,תקפה עד היום.
מגיל צעיר צריך לזמן לתלמידים היכרות עם תחומי דעת שונים ,וככל שהם מתבגרים ,לאפשר להם
להתפתח בתחומים שאליהם הם נוטים ובהם הם מצליחים (בדרך כלל יש מתאם בין שני אלה).
על סמך עקרונות אלה אנו ממליצים:
א .בבית הספר היסודי ,בנוסף למקצועות היסוד ,ילמד התלמיד נושאים נבחרים בכל תחומי הדעת
(מדעי הרוח ,מדעי החברה ,מדעי הטבע ,טכנולוגיה ,אומנויות).
ב .בחטיבת הביניים ימשיך התלמיד ללמוד ,בנוסף ללימודי היסוד ,נושאם נבחרים בארבעה תחומי
דעת ,תוך התמקדות בתחום בולט מתוך כל תחום דעת אחד (למשל ,מתוך מדעי הטבע יוכל
התלמיד להתמקד בפיסיקה או ביולוגיה או בביולוגיה וכד'; מתוך תחום הטכנולוגיה יוכל
להתמקד במכאניקה ,באלקטרוניקה ,ברובוטיקה או במחשבים; בתחום האמנות יוכל
להתמקד בציור או במוסיקה וכך הלאה).
המטרה העיקרית ללימוד כל תחומי הדעת היא הן כדי להביא את התלמיד לכך ,שיכיר את נכסי
צאן הברזל של התרבות האנושית בכל תחומי הדעת והן כדי לאפשר לתלמיד לגלות ,מתוך
ידיעה ,אלו מן התחומים קרובים לליבו ומתאימים לכישוריו.
ג .בחטיבה העליונה ילמד התלמיד ,בנוסף ללימודי היסוד ,יתמקד התלמיד בשלושה מקצועות
מתחום בחירה אחד או משני תחומי בחירה ,מתוך חמשת תחומי הדעת :מדעי הרוח ,מדעי
החברה ,מדעי הטבע ,טכנולוגיה( .למשל ,יוכל תלמיד לבחור פיסיקה ,כימיה וביולוגיה מתוך
תחום המדעים (שלושה מקצועות מתוך תחום אחד) ,או סוציולוגיה כלכלה וצילום (שלושה
מקצועות משני תחומים ,מדעי החברה ואמנות).
ד .כל תלמיד ייבחן בשלוש בחינות בגרות חיצוניות ,מתוך לימודי היסוד ,ברמה בסיסית .בכל שאר
המקצועות יקבל התלמיד הערכה בית-ספרית שתבוסס על מבחנים ובעיקר על עבודות עצמיות
מקיפות ויסודיות .למשל באזרחות יבחן התלמיד על ידע בסיסי ,בנוסף לכך יכין עבודה מקיפה
ויסודית על נושא נבחר ,כמו "האיזון בין זכויות הפרט לאחריות חברתית" ובנוסף לכך ישתתף
בפעילות אזרחית תורמת.
ה .לימודי היסוד (המכונים כיום "לימודי ליבה") צריכים להיות מוגדרים מחדש באופן שימלאו
שתי מטרות:
 .0לבנות בסיס תרבותי משותף לכל אזרחי ישראל;
 .0להקנות לכל תלמיד בסיס ידע ,שיאפשר לו להשתלב בהצלחה בחברה שבה הוא חי.
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בחירת נשאי "לימודי היסוד" אינה יכולה להיעשות כלאחר יד .כדי שלימודי היסוד יבנו בסיס
תרבותי משותף ,הם צריכים להיות מוסכמים על הרוב .כדי שהתוכנית תבסס ,באופן יעיל ,את
תשתית הידע והכישורים הדרושים להשתלבות של בני הנוער בחברת העתיד ,יש צורך בבדיקה
מעמיקה של חברת העתיד ,על כל היבטיה ,ולגזור מהם "ליבה" חינוכית שתקנה לתמידים ידע
וכישורים (טכניים ,תרבותיים וחברתיים) רלוונטיים.
אי אפשר לגזור מתוך תוכניות הלימוד של היום מקצועות ,שלכאורה "אי אפשר בלעדיהם"
ולסמן אותם כ"מקצועות ליבה" מחייבים.
לפיכך ,אנו ממליצים להקים ,בראשות המזכירות הפדגוגית ,וועדת מומחים ,המייצגת מגזרים
שונים של האוכלוסייה ,אשר תגדיר מחדש את התחומים של לימוד היסוד ותקבע את היקפם.
ו .יקבע מנגנון בקרה שיבטיח את אמינות ההערכה הבית ספרית.
אפשר להטיל על היחידה הארצית להערכה לבצע הערכה מדגמיות שתתריע על סטיות חריגות
בין ההערכה הבית ספרית לבין ההערכה המדגמית; אפשר להצמיד לכל בית ספר מומחה
להערכה ואפשר לחשוב על רעיונות נוספים.
ז .על מנת לזכות ב"תעודת בגרות" צריך תלמיד לצבור ,במהלך לימודיו 00 ,יח"ל לפחות 0 :יח"ל
בכל אחד מארבעת מקצועות הליבה ושלושת מקצוע הבחירה (סה"כ  00יח"ל) .וב"התמחות"
אחת שעליה יצבור עוד  7יח"ל .כדי לזכות בנקודות ההתמחות יהיה על התלמיד להרחיב
לימודים באחד משבע המקצועות שלמד עד לרמה של  7יח"ל ,ובנוסף לכך לבצע עבודה אישית
רחבה כמו ,עבודת חקר ,פיתוח טכנולוגי ,ביצוע של רסיטל או כתיבה של יצירה מוסיקלית,
גיבוש תוכנית לפרויקט אזרחי וכיוצא בזה.
ח .מבנה הבחינות ומבנה התעודה יהיו מודולריים ,כלומר ,תלמיד שקיבל בבחינה חיצונית או
פנימית או בעבודה שהכין ציון עובר ,במקצוע כלשהו ,ברמה של  0יח"ל ,יוכל בכל עת להשלים
ידע ולהבחן בחינה (או יכין עבודה) משלימה ל 0 -יח"ל ,וכך לגבי  7יח"ל.
ט .תלמיד שבתום לימודיו קיבל תעודה שאינה עומדת בדרישות של "בחינת בגרות" יוכל תמיד
להשלים ידע ,להיבחן בחינה נוספת ולקדם את התעודה שלו לרמה של "תעודת בגרות" .באופן
כזה ,כל מה שהשיג תלמיד ,בכל עת ,עומד לזכותו כנכס צאן ברזל וכנקודת מוצא להתקדמות
נוספת.
י .המוסדות להשכלה גבוהה יכירו ב"התמחויות" ויתנו העדפה (במתכונת של "בונוסים") בכניסה
למחלקות המתאימות ,לתלמידים שתעודת הבגרות שלהם כוללת התמחות מתאימה .למשל :מי
שהתמחה בתחום מדעים יקבל בונוס בכניסה ללימודי מדעים במוסד להשכלה גבוהה ,מי
שהתמחה במוסיקה יקבל בונוס בכניסה ללימודים באקדמיה למוסיקה ,ומי שהתמחה
בטכנולוגיה או במדעים יקבל בונוס בכניסה ללימודים במחלקות ללימודי טכנולוגיה.
יא .מי שהתמחה בלימודי מדעים ו/או טכנולוגיה יוכל להמשיך לימודיו במסלולים כטכנאים
והנדסאים (מצב זה נוהג גם כיום ,קיימים אף מסלולי לימוד לתואר טכנאי והנדסאי כבר
בחטיבה העליונה ,במקביל ללימודים לתעודת בגרות).
טכנאים והנדסאים מוסמכים יקבלו קרדיטים גבוהים ופטורים במחלקות הטכנולוגיות
במוסדות להשכלה גבוהה.
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יב .לבטל את הבחינות הפסיכומטריות ,שהפכו למסחטת כספים ולמבחן ליכולת הכלכלית של
המועמדים יותר מאשר להתאמתם ללימודים .במקומם יונהגו מבחני כניסה לכל פקולטה,
בהתאם לדרישותיה המיוחדות ועל הישגיו של התלמיד ב"התמחות" ,כאמור בסעיף ח' לעיל.
יג .יוגדל מספר המכינות באוניברסיטאות ,אשר נותנות הזדמנות שנייה להשתלב בלימודים
אקדמיים לתלמידים שלא עמדו בדרישות של בחינות הבגרות.

חינוך טכנולוגי
מדינת ישראל לא זכתה בעושר מן הטבע .עיקר עוצמתה באה לה מיכולתה הטכנולוגית .חוסנה
הכלכלי ,עתידה ואף קיומה של מדינת ישראל תלויים ביכולתה להכשיר אנשים בעלי ידע מדעי-
טכנולוגי ,בעלי כושר שליטה בטכנולוגיות חדשניות ויכולת פיתוח של טכנולוגיות ויישומים
טכנולוגיים חדשים .לפיכך ,מערכת החינוך חייבת לקרב תלמידים אל לימודי הטכנולוגיה והמדע,
להכין אותם ולעודד אותם להמשיך לימודיהם בתחומים אלה כדי שיהיו מומחים ,מחדשים ,יוזמים,
מפתחים ,מייצרים ופורצים שווקים בין-לאומיים.
על מנת לעודד תלמידים ללמוד טכנולוגיה ,צריך לקרב ולחבב עליהם את התחום הזה.
לשם כך ,אנו ממליצים:
א .כל התלמידים ילמדו נושאים נבחרים בטכנולוגיה כבר בבית הספר היסודי וימשיכו בכך
בחטיבת הביניים (כאמור לעיל) .לימודים אלה צריכים לכוון לשתי מטרות :האחת ,להקנות לכל
התלמידים השכלה טכנית בסיסית שתאפשר להם להתמצא בעולם טכנולוגי; ושנייה ,להציג
בפני התלמידים הצעירים מגוון של תחומים טכנולוגיים כדי שיוכלו לבחור להרחיב את
לימודיהם בתחומים המעניינים אותם ,מתוך ידע והבנה.
ב .כדי לקרב את התלמידים אל הטכנולוגיה וכדי לחבבה עליהם ,חשוב שהם יפגשו בטכנולוגיה
בהדרה .לפיכך ,צריך לעדכן ולחדש את תוכניות הלימוד ,להקים סדנאות חדשניות ,נקיות ויפות.
ג .מאחר והציוד הטכנולוגי יקר ומתפתח תדיר ,כדאי לבנות סדנאות משותפות למספר בתי ספר
("מרכזים טכנולוגיים").

"חנוך לנער על פי דרכו"
"מלך מלכי המלכים ,הקדוש ברוך הוא ,טבע כל אדם בחותמו של האדם הראשון
ואין אחד מהם דומה לחברו" (סנהדרין ,ד' ,ה').

וגם ילדים ,ותלמידי ישראל בכלל זה ,אינם דומים זה לזה .שונים הם במהירות התפיסה ,בכושר
הריכוז ,בסוגי הקשב ובטווח הזיכרון ,בסגנונות הלמידה ,בתחומי התעניינותם ,ברקע התרבותי
ובמבנים הקוגניטיביים שהוטמעו בהם ,בסוגי הכישורים ובהרכב האינטליגנציות שמאפיינת כל
אחד מהם.
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בכתה מרובת תלמידים ,שבה צריכים כל התלמידים ללמוד את אותו חומר לימוד ,באותה עת,
באותו סגנון הוראה ובקצב התקדמות אחיד ,רבים מן התלמידים אינם מוצאים את מקומם.
הלימודים הופכים עליהם לטורח וחלקם צוברים כישלונות ,אף שלא מעט מהם בעלי כישרונות
שאינם באים לידי ביטוי בבית הספר.
בסעיפים הקודמים הצגנו מבנה לימודים .המאפשר לתלמידים בחירה גמישה של תחומי דעת ,כך
שבחלק ניכר מזמן הלימודים יעסוק התלמיד בנושאים המעניינים אותו ,לפי נטיותיו.
אולם אין בכך די .צריך לאפשר לתלמידים ללמוד בדרכים שונות ומגוונות .צריך לעודד כל תלמיד
להתפתח בדרכו ,להבליט ולהעצים את התחומים בהם הוא מצטיין ולתמוך בו בשעה שהוא נקלע
לקושי.
גם ההערכה לא צריכה להיות אחידה .לא נכון להעריך את כל התלמידים על-פי סטנדרט אחד,
לבקש מכולם לזכור ולפלוט על גבי נייר את כל מה שהמורה דחס לראשם .יש מי שיכול לבטא את
עצמו בשיג ושיח ,יש מי שיכולתו בפיתוח של רעיון חדש ,יש מי שמבטא את עצמו בכלים אמנותיים,
יש מי שבולט ומצליח דווקא בפעילות קבוצתית ויש מי שזקוק לזמן ולשקט כדי לגבש עבודה עיונית.
צריך לטפח ולהעריך כל תלמיד על-פי מהותו ולא להעמיד את כולם בשורה אחת והעריך אותם
בסטנדרטים אחידים.

לשם כך ,אנו ממליצים:
א .להכשיר את המורים ולספק להם את התנאים ולהפעיל אסטרטגיות של הוראה המכירה בשונות
של התלמידים ,מזהה קשיים וחוזקות אצל כל תלמיד ומוליכה אותו ,בדרך המתאימה לו ,מן
המקום בו הוא נמצא לקראת מטרות רצויות.
ב .לגוון את דרכי ההערכה ולאפשר שיטות הוראה חלופיות לזו של "בחינות נייר ועיפרון".
ג .זמן הלימוד וצורת הלמידה של התלמידים צריכה להיות מגוונת .בחלק מיום הלימודים צריך
לאפשר לתלמידים לפעול בקבוצות ,ללמוד למידה אוטונומית ,לחפש מידע בעצמם ,לקיים
דיאלוגים ביניהם ועוד כיוצא בזה.
ד .כדי לאפשר למורה להכיר את תלמידיו ,להיות במגע אישי איתם ,לכוון אותם בדרכם ולסייע
להם בשעת הצורך ,הכרחי לי להגביל את מספר התלמידים בכתה ,בעיקר בשנות הלימוד
הראשונות.
בכתות א' – ב' ילמדו עד  00תלמידים בכתה ,או  02תלמידים עם שני מורים; בכיתות ג' – ו'
ה .ילמדו עד  02תלמידים בכתה;
בחטיבות הביניים ובחטיבה העליונה ילמדו עד  00תלמידים בכתה.
ו .מבנה המשרה של המורים יכלול שעות הוראה להנחיית קבוצות קטנות ,להדרכה של תלמידים
יחידים ולסיוע למתקשים .
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מצוינות בחינוך
צמצום פערים בחינוך מחייב את מערכת החינוך לעשות כל שניתן על מנת לקדם את החלשים ולתת
להם הזדמנויות לפתח את עצמם עד מלוא יכולתם ,בתחומים מגוונים ,איש איש לפי כישוריו ולפי
נטיותיו .אולם ,מטרה זו לא צריכה לעמוד בסתירה לצורך לעודד את המצוינות ואת המצוינים.
מערכת החינוך צריכה לעודד את החתירה למצוינות בכל שלב בלמידה ,בבית הספר ומחוצה לו.
אנו ממליצים:
א .לשכלל את הכלים לאיתור תלמידים
לסיים פיתוחם של מבחני מוטיבציה ויצירתיות ,לפתח כלים לאיתור תלמידים בעלי כושר
מנהיגות,
ב .להגדיל אחוז התלמידים המוגדרים כמחוננים ומצוינים.
ג .להרחיב את תכנית המצטיינים לפריפריה ,למגזר בדתי ולמגזר הערבי.
ד .רצוי להקים מסד נתונים של כל התלמידים שטופלו ע"י המשרד במסגרות למצוינות.
ה .איחוד תכניות ופרויקטים והתאמתם לצרכי התלמידים במסגרת ביה"ס הרגיל.
ו .לקיים השתלמויות לכלל המורים בבתי הספר
ז .להקצות תקציב ולעודד מחקרים בתחום המחוננים והמצוינות.
ח .לפתוח מסלולים לתואר שני ודוקטורט בתחום המחוננות והמצוינות.

השכלה גבוהה
מערכת ההשכלה הגבוהה נמצאת כיום בתחילתו של תהליך החלמה ,שכדאי לנצלו כדי לשמר ולשפר
את איכות החינוך האקדמי וכדי להגדיל את מרחב ההזדמנויות של תושבי ישראל לרכוש חינוך
אקדמי.
אנו ממליצים:
 .0לעדכן את חוק המל"ג ולהסדיר,בראייה רעננה ,את מעמדו של ות"ת במל"ג ,מבנה המל"ג ,דרך
בחירתו ותפקידי המל"ג ,ובכלל זה בחינת מקומו של מל"ג יו"ש.
 .0להנהיג ,הן באוניברסיטאות והן במכללות האקדמיות ,גישה של "מרחב אפשרויות" .כלומר,
מגוון סוגי תארים (מחקריים ,יישומיים ,מו"פ תעשייתי) וכל מוסד יוכל לאמץ מתוכם את סוגי
התואר שבהם יש לו יתרון יחסי ,תוך מניעת כפילויות.
 .0לקצר את תהליך האישור של תוכניות חדשות ,שנמשך כיום למעלה מן הדרוש בעידן שבו
הצרכים משתנים במהירות.
 .2לפתוח את אפיקי מעבר ממכללה לאוניברסיטה ואת הכרה הדדית במכינות קדם אקדמיות.
 .7לאפשר תואר משולב של מוסדות בארץ וגם בין מוסד ישראלי למוסד בחו"ל.
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 .0לפתח את המכללות הקהילתיות ולהגדיל את היקף המכינות הקדם אקדמיות ,כדי להסיר את
חסם הבחינות הפסיכומטריות ,שתוקף הניבוי שלו קטן ,וכדי להגדיל את הנגישות לאקדמיה
לתושבי הפריפריה ,למגזר הערבי והחרדי.
 .5להנהיג את מספח חודשי הלימוד באוניברסיטאות (להוסיף לפחות סמסטר קיץ) וכך להגדיל את
מספר הלומדים באוניברסיטאות וליצור משרות נוספות לסגל בכיר וזוטר.
 .8לחייב ליבת  liberal artsבתוך כל תואר ראשון (לפחות .)10%
 .9להגביר את מעורבות החברתית של המוסדות להשכלה גבוהה ולעודד פעילות חברתית-פוליטית
בתוך המוסדות להשכלה גבוהה.
 .01להמשיך במאמצים למנוע ירידה של מדענים לחו"ל .צריך גם להגדיל תקנים לקליטת מדענים
צעירים ,כדי שלא יאלצו לרעות בשדות זרים.
 .00לשפר את תנאי העסקה של העובדים במוסדות להשכלה גבוהה ובמכללות ,ולצמצם את פערי
השכר בין פרופסורים מן המניין לדרגות המתחילות ומורים מבחוץ .להבטיח תנאי פנסיה
הוגנים ,קרנות שבתון והשתלמות מקצועית.
 .00לסייע לסטודנטים במימון שכר הלימוד בצורת הלוואה (או ערבות להלוואה) של המדינה,
שתוחזר ע"י הסטודנט לאחר סיום התואר באמצעות ניקוי משכרו.
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רענון החינוך הממלכתי-ציבורי והתאמתו לחברת המאה ה30 -
"טכנולוגיות המידע והתקשורת מתפתחות במהירות עצומה ,חודרות לכל תחום ,משנות את אורח
חיינו ונעשות מרכיב מרכזי בכל מרחב קיומנו .מהפכת המידע והתקשוב טומנת בחובה כוחות
אדירים ,שיש בהם כדי להיטיב ולהועיל ,אך יש בהם גם כדי להזיק ולהשחית .מערכת החינוך,
השואפת תמיד לחזק את כוחות הטוב צריכה להשתתף במהפכה הזאת ,לכוונה ולהשפיע עליה .עליה
לצעוד עם הקדמה ,ובתחומים מסוימים אף להובילה"( .מלמד ,0111 ,דו"ח הוועדה להגדרת מדיניות
התקשוב במערכת החינוך ,משרד החינוך).
מערכת החינוך הציבורי-ממלכתי ,שמתפקידה להכין את דור הצעירים לקראת עתידם ,צריכה לדעת
למה הם יידרשו בבגרותם ולהקנות לתלמידיו את הכישורים שיידרשו מהם על מנת להתמודד עם
האתגרים הצפויים להם בעתיד.
בעידן שבו המידע זמין לכל אחד ,בכל עת ובכל מקום ,פוחתת החשיבות של צבירת מידע ,שהיא
עיקר עניינו של החינוך כיום .לעומת זאת ,מערכת החינוך חייבת לפתח בתלמידיה כישורים
הדרושים כדי להתנהל בעולם עתיר מידע ותקשורת:
-

יכולת לאתר ולעבד מידע נחוץ ,להסיק ממנו מסקנות מבוססות ולהפיק ממנו תועלת;

-

יכולות של חשיבה גבוהה ,כמו חשיבה ביקורתית ,חשיבה אנליטית ,יזמות ,יצירתיות;

-

יכולת להתנהל בעולם אפוף תקשורת;

-

יכולת לשתף ולפעול בצוות;

-

יכולת של התפתחות אישית ללא הפסק – לדעת למוד באופן עצמאי לאורך כל החיים ,לדעת
להסתגל לסביבה משתנה;

-

יכולת להתנהג בצורה אתית ,אחראית וזהירה בעולם פרוץ ,חשוף ,שמנגנוני הבקרה שלו הולכים
ומתרופפים.

כדי שהתלמידים יתפתחו ויפתחו כישורים מסוג זה ,צריך ליישם בבתי הספר אסטרטגיות הוראה
חדשניות ,לגוון את תהליכי הלמידה וליישם שיטות הערכה משוכללות ,השונות מאלה המקובלות
כיום ,שעיקרן העברת מידע ,שינון והערכת מידת הזכירה וההבנה הבסיסית של המידע .
אנו ממליצים:
א .להכשיר את המורים ולסייע להם ליישם אסטרטגיות הוראה חדשניות ומגוונות (כמו מידענות,
למידת חקר  ,למידה שיתופית ,פתוח יצירתי ,למידה מבוססת פתרון דילמות וכיוצא בזה);
ב .לחדש תוכניות לימודים ,מבנה לימודים ודרכי הערכה ,כך שיתאימו לטיפוח הכישורים
הדרושים במאה ה.00 -
ג .לעודד תרבות חינוכית המדגישה למידה אקטיבית של התלמידים וליצור תנאי למידה גמישים
ומגוונים מבחינת התכנים ,הזמן והמקום.
ד .לספק לבתי הספר סביבות למידה (ציוד תקשובי ותשתיות של תקשורת דיגיטאלי) ,שיאפשרו
למורים יישם בבתי הספר אסטרטגיות הוראה ,למידה והערכה חדשניות.
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חינוך ציבורי ,מפתח ערכי אדם וחברה
החינוך "הציבורי-ממלכתי" אכן הוא ממלכתי וצריך להישאר באחריות המדינה ,בפיקוחה
ובמימונה .גם במדינה של שוק חופשי צריך החינוך כולו ,על כל מערכותיו ,להישאר בפיקוח
ובהנהגה ממלכתית ואין להפריטו .כדי שהחינוך "הציבורי-ממלכתי" יהיה באמת ציבורי ,הוא
צריך לשתף את הציבור בהחלטותיו ברמה הממלכתית .וכן לקיים קשרים הדוקים עם הקהילה
שבתוכה הוא פועל ,ברמה המקומית ,שיהיה בהם כדי לתרום הן לקהילה ,הן לביה"ס והן לתלמידיו.

מועצה ציבורית לחינוך
שיתוף אנשי ציבור בבחינה ובהתוויה של עקרונות ,מטרות על ותוכניות אסטרטגיות ארוכות טווח,
חשובה כדי שמערכת החינוך תתאים ת עצמה לעולם החברתי שבתוכו היא פועלת ,כדי להקנות
יציבות למערכת החינוך ולמנוע ממנה תנודות קיצוניות בתקופות של שינויים פוליטיים.
אנו ממליצים:
א .תוקם מועצה ציבורית לחינוך ,שתפעל על-פי חוק.
המועצה הציבורית תגדיר את מטרות העל של מערכת החינוך ,תייעץ לשר בכל הקשור בתכנון
ובגיבוש מדיניות החינוך לטווח ארוך ,תאשר שינויים מהותיים במדיניות החינוך ותהיה שותפה
לבניית קריטריונים לתקצוב על פי מדד הטיפוח ולצמצום פערים.
(בשנת התשס"ט  0119 -הוכנה "הצעת חוק המועצה הלאומית לחינוך" ,שעד היום לא הוגשה
להצבעה אפילו בקריאה ראשונה .כדאי לרענן את ההצעה ולהגישה להצבעה).

קשרי קהילה
בית הספר ,הנטוע בתוך קהילתו ,יכול לתרום רבות לקהילה ולשפיע עליה לטוב .מאידך ,בכל
קהילה יש אנשים ,קבוצות ,וארגונים בעלי יכולת סגולית לתרום לבית הספר בכלל ולתלמידיו בפרט.
כדי לזכות בתרומה ההדדית שבין ביה"ס לקהילה ,חשוב להדק את הקשרים ההדדיים ביניהם.
אנו ממליצים:
א .על מנת להדק את הקשרים בין בתי הספר לקהילה ,רצוי להקים בכל ישוב או בכל בית-ספר
צוותי היגוי קהילתיים.
ב .הפעילות החינוכית של בית הספר תכלול חובת שירות לקהילה .תרומתו של התלמיד לקהילה
ולחברה תהיה חלק מהערכת התלמיד ותהווה תנאי לקבלת תעודת סיום.

ג .בית הספר יקיים קשרים של שיתוף עם גופים התרבות ,ההעשרה והחינוך הבלתי פורמאלי ,כמו
ספריות ,מועדוני נוער ,מתנ"ס ,תנועות הנוער וכיוצא בזה.
כדי לחזק את החינוך החברתי-ערכי ,אנו מציעים:
לרכז את הלימודים של כל כתה בחטיבות הביניים ובחטיבה העליונה לחמישה ימים בשבוע.ביום
השישי ,יצאו התלמידים ,בצורה מסודרת ,מאורגנת מראש ומבוקרת ,לפעילויות תרבותיות
וחברתיות בקהילה( .למשל :ביקור בחזרה של תיאטרון ,במוזיאון ,בתעשייה ,ברשות שלטונית,
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בתחנת משטרה ,בבית חולים ועוד רבים כאלה; שילוב של תלמידים בפעילויות שתורמות לקהילה,
בסביבה האקולוגית ,במוסדות תרבות ,במחלקות סיוע ברשות המקומית ,במוסדות בריאות ועוד
כיוצא בזה) .ניתן לגייס הורים מבית הספר להרצאות ,לאירוח תלמידים במקומות עבודה מתאימים
לעניין ,בליווי תלמידים ועוד.
אין הכוונה שבתי הספר יפעלו חמישה ימים בשבוע; בתי הספר ימשיכו לפעול שישה ימים בשבוע,
אך הכיתות בבית הספר יחולקו לשש קבוצות ,כל קבוצה תצא לפעילות בקהילה ביום אחר של
השבוע .החלוקה לשש קבוצות של פעילות בקהילה יכולה להיות רב שכבתית (למשל ,בבי"ס שיש בו
שש כיתות בשכבת גיל כל קבוצה תכלול כתה אחת מכל שיכבה) ,או לפי שכבות (בית ספר שש שנתי
יוציא לפעילות בקהילה שכבה אחת בכל יום; בית ספר שלוש שנתי יוצא מחצית מהכיתות בשכבה
בכל יום) .
פעילות כזאת צריכה להיות מתואמת היטב עם הרשות המקומית ,עם ההורים ועם הארגונים
והמוסדות שיכולים ורוצים לתרום לביה"ס ולתלמידיו.
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מקורות כספיים
מימוש ההמלצות ויישום קווי פעולה שהותוו במסמך זה מחייב הוצאות כספיות לא מבוטלות.
כדי שהכספים הללו יעמדו לרשותה של מערכת החינוך ,צריכה המדינה לשנות את סדרי העדיפות
שלה ולהגדיל את תקציב המדינה לחינוך.
עם זאת  ,ניתן להצביע על מקורות כספיים נוספים:
א .צמצום של מספר בחינות הבגרות יותר למשרד החינוך סכומי כסף גדולים מאד שניתן לכוונן
למטרות חינוכיות אחרות;
ב .התייעלות וצמצום הוצאות של משרד החינוך עצמו
ג .משרד הביטחון שיעביר  0%מתקציבו לרשות החינוך;
ד .מגביות עולמיות ,שתקפנה את כל יהדות העולם.
ה .מהיטל חינוך ל –  01שנים שיושת על:


ההכנסות ברוטו מהפקות הגז ,החברות תעברנה  0%מהכנסותיהן לידי לרשות החינוך.

ו .הכנסות ממערכת הבנקאית ,שתעביר  0%מהכנסותיה לרשות החינוך .סיוע מקרנות
בינלאומיות.
ז .המרת קצבאות הילדים ב"תעודת זיכוי לחינוך" שבאמצעותה יוכלו ההורים לנצל את דמי
הקצבה רק לצרכי חינוך .כמו ,רכישת ציוד עזר (ספרים ,מחשבים ,טבלטים) ,תשלום אגרת
ההורים מימון פעילויות חינוכיות חברתיות מטעם בית הספר ,מימון חוגים ,וכדומה..

