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החינוך שלבנת רוצה
מאת יעל פישביין

לשרת החינו אצה הדר .היא אינה מנסה אפילו לשמור על כבודו של "כוח המשימה"
שהיא עצמה מינתה ,ומכריזה בכל הזדמנות על ציפיותיה ממנו .להל ,שורה של מחנכי
וחוקרי מביעי דעת על המסקנות הצפויות.

למה מצפה השרה?
א תצליח הרפורמה שהשרה מתכננת ,תתנער מערכת החינו ,ג להלכה ,מ העקרונות
החינוכיי והפדגוגיי האמורי להנחות אותה ,ותחלי אות בעקרונות כלכליי
המכווני להישגי .במילי אחרות ,לימור לבנת מצפה מכוח המשימה להמלי על:

*מעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע.
*יום לימודים בן שמונה שעות.
*הארכת יום העבודה של המורים.
*פיטורי מורים.
*שכר מורים דיפרנציאלי לפי הישגים ולא לפי ותק.
*צמצום מספר המכללות למורים ,קיצוץ תקציביהן

וביטול התואר B.Ed..

*הקמת מנגנו הערכה עצמאי מחו למשרד החינו כדוגמת  ofstedבאנגליה.
*ביטול אזורי הרישו והקלות במת אישורי להקמת בתי ספר ייחודיי.
*מעבר לבתי ספר על!יסודיי שש!שנתיי.
*ניהול עצמי ג של בתי הספר הממלכתיי.
*הסרת אחריות משרד החינו להעסקת מורי והעברתה לרשויות המקומיות ,לרשתות
וכיו"ב.

ועדת דברת
כוח המשימה הלאומי לקידו החינו ,בראשות שלמה דברת ,יצר שורה של תקדימי.
לראשונה בישראל הועמד בראש ועדה לרפורמה חינוכית איש עסקי פרטי ולא אישיות
ממלכתית .לראשונה נחשפי עקרונות של רפורמה חינוכית בפורומי של אנשי עסקי
דווקא )המרכז הבי!תחומי בהרצליה ,הוועד הפועל של התאחדות התעשייני( .ולראשונה
מתוכננת רפורמה חינוכית בלי תקציב.
שלא כמו ועדות רפורמה קודמות ,שעבדו בגלוי והרבו לשמוע חוות דעת של מורי
מהשטח ,ועדת דברת אפופה חשאיות ומסתמכת בעיקר על מומחי מחו"ל.

פתיחת אזורי הרישום" :אידיאולוגיה של הפרטה"
פרופ' אורית איכילוב מהחוג לחינו באוניברסיטת תל אביב ,טוענת שהרכב ועדת דברת
מעיד על כוונותיה" :האידיאולוגיה של השרה ושל הוועדה שמינתה היא הפרטה .היא
מינתה איש עסקי לעמוד בראש ועדה ממלכתית ועצ המינוי מלמד על מטרתה .סוגי
שוני של הפרטה כבר פורחי בחינו הישראלי ,אבל השרה רוצה להפו את ההפרטה
למדיניות רשמית .רפורמה בלי כס מזמינה הפרטה.
ועדת דברת ,על פי המנדט שלה ,אמורה להעמיד במרכז את השיקול הכלכלי ולא את
השיקול החברתי או הפדגוגי .א מערכת החינו אינה מערכת כלכלית ולעיתי קרובות
היא פועלת בניגוד להיגיו הכלכלי .ההשקעה בשכבות החלשות ,למשל ,אולי אינה כדאית
מבחינה כלכלית ,אבל יש לה הצדקה חינוכית וחברתית".

פתיחת אזורי רישו והקלה במת אישורי להקמת בתי ספר ייחודיי של עמותות
הורי ,במסגרת "חינו מוכר שאינו רשמי" )על פי המלצות ועדת גנית וינשטיי ,שאומצו
על ידי השרה( ,ה לדברי איכילוב חלק מתוכנית ההפרטה של החינו בישראל" :בארצות
הברית יש חינו פרטי ,אבל הוא לא מקבל אגורה שחוקה אחת מכספי הציבור .בישראל
יש לנו יש פטנט ייחודי ! חינו פרטי במימו ציבורי .כ יכולי הורי מבוססי לממ
חינו פרטי לילדיה על חשבו הקופה הציבורית.
אזורי רישו פתוחי ובתי ספר ייחודיי ,אומרת איכילוב ,פוגעי באינטגרציה ומגדילי
את הפער בי בתי הספר" .כשפותחי את אזורי הרישו ומתירי לקבוצות הורי להקי
בתי ספר לפי רצונ ,ועוד במימו ציבורי ,נוצר קיטוב בי בתי הספר :מצד אחד ,בתי ספר
מושקעי ,הורי מעורבי ,תוכניות לימודי מגוונות ומורי שמועסקי בחוזי
אישיי .ומצד שני ,בתי ספר עניי שאינ יכולי לגייס כספי מהורי תלמידיה,
וצריכי להסתפק באמצעי המדולדלי שמשרד החינו מקצה לה .כבר היו בתי
הספר מתחרי על תלמידי ממשפחות מבוססות ,שהוריה יכולי לתרו ולעזור במימו
בית הספר .משרד החינו מתפרק מכל אחריות לשוויו הזדמנויות .שוויו הזדמנויות
בחינו פירושו ,לא רק לתת שירותי חינו לכול ,אלא ג להבטיח שהשירותי יהיו
איכותיי ושוויוניי .התפרקות המשרד מאחריות לחינו תאי את התפוררות החברה
בישראל ,והתוצאות הקשות לא יאחרו לבוא.

ביטול חטיבות הביניים" :לנתץ את הסמל"
אחד הרעיונות שכבר נזרקו לתקשורת בקשר לרפורמה בחינו הוא ביטול חטיבות הביניי
והכללת במבנה של בית ספר תיכו שש-שנתי .בכירה לשעבר במשרד החינו מגיבה" :אי
מה לבטל את חטיבות הביניי כי למעשה ה כבר לא קיימות .בערי הגדולות וברוב חלקי
האר המבנה השש-שנתי הוא עובדה קיימת ,אבל המתקפה של השרה ושל המנכ"לית על
חטיבות הביניי היא לא על מה שה באמת ,אלא על מה שה מייצגות .חטיבות הביניי
ה מסגרות ארגוניות שנועדו לקד את המערכת ליתר אינטגרציה ושוויו .אבל המטרה
הזאת סורסה כבר מלכתחילה באמצעות הקבצות ,הסללות והפרדות למיניה .ע זאת ה
הפכו לסמל של שוויו ואינטגרציה ואת הסמל הזה רוצי עכשיו לנת".
הבכירה לשעבר מנמקת את המיתקפה ג באווירה של חיפוש אשמי בצמרת המשרד:
"מחפשי שעירי לעזאזל ,וחטיבות הביניי ה מטרות נוחות כי ממילא ה על הכוונת.
למעשה ,מרגע לידת ה היו על הכוונת של השכבות המבוססות ,ובעיני שושני ,שרוחו
שורה על השרה ועל ועדת דברת ,ה ממש סמרטוט אדו .הבעיה של מערכת החינו היא
לא חטיבות ביניי אלא הפערי וחוסר השוויו ,ומי שקורא את הנתוני הבי!לאומיי
יודע שישראל נמצאת במקו הראשו בפערי .כדי להתקד בהישגי ,מדינת ישראל
צריכה להשקיע בחלשי .א יבוטלו חטיבות הביניי ,יתחיל המיו לחלשי וחזקי כבר
בכיתות ז' ובמדיניות השוק שלבנת דוגלת בה ,הפערי יגדלו וההישגי ירדו".

מבחני המיצ"ב" :להלחיץ את המורים כדי שיעבדו יותר"
מקו מרכזי ברפורמות תופסי מבחני המיצ"ב )מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית( .לפי
התכנו ,יפורסמו תוצאות המבחני בציבור לפי שמות בתי הספר .פרופ' דוד נבו מהחוג
לחינו באוניברסיטת תל אביב ,שהתפטר לא מזמ מתפקיד המדע הראשי של משרד
החינו בגלל מחלוקת על המיצ"ב ,טוע כי "משרד החינו לא יכול וג לא צרי לאבח
ולטפל מהמטה במספר של  1,100בתי ספר .א באמת הייתה כוונתו לטפל ,היו מאתרי
 200בתי ספר חלשי ,מציעי לה יותר משאבי והדרכה ובודקי כעבור שנתיי א
ה התקדמו .וא הכוונה אכ הייתה לספק למטה משרד החינו מידע על המערכת ,לא
היה צרי לבחו בכל שנה חצי מבתי הספר במדינה ולראיי בטלפו  6,000מורי .מדג
של  200!250בתי ספר יכול לספק את כל המידע הנחו .במבחני הבינלאומיי )מבח
 PISAומבח ( TIMSSהשתתפו פחות ממאה חמישי בתי ספר".
מטרת האמיתית של מבחני המיצ"ב ,אומר נבו ,היא להפעיל לח על המורי .משרד
החינו חושב כי כל בעיות המערכת נובעות מחוסר המוטיבציה של המורי ,וא רק
ילחיצו אות ההוראה תשתפר .דירוג בתי הספר הוא לכאורה דרבו יעיל .אלא שהניסיו
מוכיח שהגישה הזאת פשוט לא עובדת .התוכנית של ממשל בוש" ,א ילד לא נשאר
מאחור" ,עשתה שימוש כזה במבחני ,ולא הביאה לשו הישגי .א לא רק השימוש
במבחני כדי להלחי מורי אינו יעיל ,הוא א עלול להזיק .המורי הלחוצי
והמפוחדי מכיני את תלמידיה למבחני על חשבו דברי אחרי .בית ספר הוא

מקו שבו מקני לילדי ערכי והתנהגויות רצויות כמו שיתו פעולה או התחשבות
בזולת .התמקדות במבחני תביא להזנחת התחומי הללו".
נבו מפקפק ג בתירו השקיפות להצדקת פרסו תוצאות המיצ"ב לפי בתי ספר" .א
רוצי שקיפות ,הוא טוע" ,צרי לפרס את מלוא הנתוני על בתי הספר :את מי ה
קולטי ,את מי ה מנשירי ומה ה עושי .כדי לממש את זכות הציבור לדעת יש לתת
לו את התמונה המלאה".
שימוש סמוי נוס במבחני המיצ"ב הוא פוליטי ,לדעת פרופ' נבו" .עורכי המיצ"ב כותבי
במפורש שיש להיזהר מהשוואת הישגי בי דרגות כיתה שונות ובי מקצועות שוני.
היות שמדובר במבחני שוני ,אי לדעת א מבח אחד היה מחמיר יותר ממבח אחר.
והנה ,בניתוח התוצאות ה עושי בדיוק את מה שהזהירו מפניו ,וקובעי שיש ירידה
בהישגי מכיתה ה' לכיתה ח' ,וכבר יש מי שמשתמש בנימוק זה כדי להצדיק את סגירת
חטיבות הביניי".

שכר דיפרנציאלי" :איך קובעים מי מורה טוב"?
שכר דיפרנציאלי וחוזי אישי מוצגי כבר מזמ על ידי האוצר ומשרד החינו כאמצעי
לתגמול מורי טובי .גילה ר ,מי שהייתה משנה למזכ"ל הסתדרות המורי ,חולקת
על כ" :לתת למורי שכר דיפרנציאלי לפי יעילות ,חריצות ,השקעה ותוצרי נשמע נהדר
למי שאי לו מושג בהוראה .תחו החינו וההוראה שונה מכל תחו אחר מפני שהוא
מטפל בבני אד שנמצאי בשלבי התפתחות שוני .עיקר המאמ של המורה צרי להיות
מכוו למימוש הפוטנציאל של כל תלמיד ותלמיד בהתא לכישוריו ולתנאי הרקע שלו,
והצלחתו אינה ניתנת לבדיקה בטווח המיידי אלא רק לאור זמ.
לנתוני הרקע יש השפעה רבה על הישגי התלמיד .כי מי ייחשב מורה טוב ! הא מי שרוב
תלמידיו קיבלו ציו  ,90או מי שהצליח לקד תלמידי בעלי חסכי לרמה סבירה בהבנת
הנקרא? א התמריצי הדיפרנציאליי יינתנו לפי הישגי התלמידי ,מנהלי בתי הספר
לא יהיו מעוניני לקלוט תלמידי חלשי ,וכל מורה ירצה ללמד בכיתה של מצליחי ולא
של נחשלי .תגמול דיפרנציאלי לפי ציוני יכול ליצור עיוות שמורה פחות טוב ,פחות
חרו ,פחות משקיע ,המלמד בכיתה של תלמידי חזקי ,יקבל תגמול גבוה יותר ממורה
מוכשר ,אחראי ומשקיע שמלמד בכיתה של תלמידי חלשי .בדיקה אמיתית של הישגי
התלמיד צריכה להיעשות מנקודת ההתחלה ,כולל נתוני רקע ויכולות אישיות ,ועד לרגע
הבדיקה .בדיקה כזאת תחייב השקעה גדולה שתבוא בהכרח על חשבו השקעה במערכת".
ר טוענת שהתגמול למורי חייב להיעשות לפי קריטריוני אובייקטיביי ניתני
למדידה ,כגו ותק ,השכלה והשתלמויות ,או לפי התפקיד שה ממלאי" .טועני שלקד
מורי לפי ותק זה קריטריו לא נכו ומתעלמי מזה שלמורה בעל ותק יש פחות בעיות
משמעת ,יותר היכרות ע התלמידי ויותר יכולת להצליח בהוראה ובחינו .מאחר
שמקצוע ההוראה הוא אחד המקצועות השוחקי ביותר ,אחת הדרכי למנוע נשירה
מהמקצוע היא לתגמל מורי שלא נושרי ממנו" .ר מציעה תגמולי דיפרנציאליי
מדידי נוספי" :אפשר לתמר מורי לפי מספר התלמידי בכיתה או לפי המצב
החברתי!כלכלי של אוכלוסיית בית הספר .הניסיו מוכיח שהאוצר שוחק ג את שכר
המורי וג את הגמולי הדיפרנציאליי ,כפי שעשה לגמולי ההשכלה ,ההשתלמות
והתפקיד ,שקבעה ועדת עציוני לפני  24שני .לפיכ ,כל שינוי בתחו השכר מחייב קוד
כל הגדלה דרמטית של העלות הכוללת של שכר המורי".
על הרעיו שהעלתה השרה לבנת לפטר מורי כדי להגדיל את מספר שעות העבודה של
המורי הנותרי וכ להעלות את שכר ,מגיבה ר" :המורי בישראל עובדי יותר
שעות מהממוצע בעול וימי החופשה שלה מעטי יחסית .תהיה זו טעות חמורה למדוד
את עבודת המורי לפי שעות הוראה ולא לפי שעות עבודה .כל שעת הוראה מחייבת הרבה
שעות הכנה וזה נוס על השעות המוקדשות לבדיקת עבודות ומבחני ,ישיבות מורי,
השתלמויות בית!ספריות ופגישות ע הורי וע תלמידי .בבדיקה שעשתה בזמנה ועדת
זוסמ ,שמונתה על ידי האוצר ,נמצא שכדי למלא את רשימת התפקידי המוטלת על
המורי ,עליה לעבוד  60שעות בשבוע .התוצאה הייתה כל כ מפתיעה שוועדת זוסמ
גנזה אותה .ההצעה של שרת החינו היא אפוא בלתי אחראית ובלתי רצינית .יש מקו
להמלי שאת רוב שעות עבודת יעשו המורי בתו המוסד החינוכי ,אבל לש כ יש
לספק לכל מורה שולח ,כיסא ,ארוחות חמות מסובסדות ,כמקובל במגזר הציבורי ואפילו

הפרטי ,שלא לדבר על פינה שקטה שבה יוכל לקבל הורי ותלמידי .כל אלה דורשי
השקעות כל כ גדולות ,שתקציב המדינה הקיי אינו מסוגל לממ".

ארגוני המורים" :פגיעה באיגוד המקצועי לא תשפר את התפוקה"
הצעה נוספת שוועדת דברת אמורה לאשר פוגעת ישירות באיגוד המקצועי והיא כוללת
העברת האחריות להעסקת מורי לרשויות המקומיות או למנהלי .פרופ' אמירה גלי
מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב טוענת שפגיעה באיגוד המקצועי לא תשפר את
התפוקה" .החלו הרטוב של המנהלי הישראלי הוא לפטר עובדי .האופנה היא לטעו
שאיגודי מקצועיי והסכמי קיבוציי ה אבות כל חטאת ,וזה בפירוש לא נכו .הסכ
קיבוצי מאפשר לתת ביטוי לתמורות שחלות במשק ,ולהנהלות קל יותר להגיע להסכמי
ע עובדי המיוצגי על ידי איגוד מקצועי ,ולא לשאת ולתת ע כל עובד ועובד .האיגודי
המקצועיי הראשוני קמו בסו המאה התשע!עשרה וחשיבות הוכחה בשנות
העשרישל המאה הקודמת ,כאשר מצב העובדי במדינות שעכשיו ה דמוקרטיות ,כמו
אנגליה וארצות הברית ,היה בלתי נסבל .בשנותיה הראשונות נרדפו חברי האיגודי עד
חורמה ורבי מה נעצרו או חוסלו על ידי כיתות יורי בשליחות השלטונות .ג היו
מנסי לחסל את האיגודי ! אבל באלגנטיות".
"חשיבות האיגוד המקצועי לעובדי עצמ אינה מוטלת בספק" ,אומרת גלי" .לעובד
הבודד אי כוח לשאת ולתת ע המעסיק .א המעסיק הוא ציבורי ,והתשלו לעובדי
נעשה על חשבו הקופה הציבורית ! קל לעורר נגד דעת קהל עוינת ולפגוע בה .בשני
של שגשוג כלכלי ,יש אמנ עובדי שיכולי להשיג יותר בלי האיגוד המקצועי ,אבל כיו
ניכרת נסיגה במעמד העובדי ,ואצלנו היא מאוד קיצונית ,אפילו יותר מבארצות הברית.
בתנאי אבטלה ,כאשר אנשי חוששי למקו עבודת ,המעסיקי נוטי לנצל את המצב
ולפגוע בשכר ובתנאי ההעסקה .בסקטור הפרטי מצדיקי זאת בצור להתחרות ע
מדינות אחרות; בסקטור הציבורי ,שאי בו תחרות ! בצורכי המשק המודרני".
החלופה לאיגוד המקצועי ולחוזי עבודה קיבוציי ה חוזי אישיי .גלי טוענת
שהמחקרי בתחו זה מוכיחי ש"עובדי בחוזי אישיי ה לא יותר יעילי ולא יותר
נאמני מעובדי בהסכמי קיבוציי .קלות הפיטורי בחוזי אישיי משפיעה על
נאמנות של העובדי למקו עבודת .עובדי בחוזי אישיי ה פחות קשורי ופחות
מחויבי ,כי אי לה ביטחו במקו העבודה ,וא יציעו לה יותר כס ,ה ייטו לעזוב
ללא הרהור נוס .לעובדי כאלה יש ג פחות מוטיבציה ,ואיכות עבודת נמוכה
בהשוואה לעובדי המועסקי בהסכמי קיבוציי".

סגירת מכללות" :יותר זול להכשיר מורים באוניברסיטאות"
ועדת דברת דנה בהצעה לסגור מכללות להכשרת מורי ,שעלות יקרה מאוד ! בעיקר מפני
שה עוסקות בהכשרה מעשית ! ולהעביר את הכשרת המורי לאוניברסיטאות ,שבה
תהלי ההכשרה הוא קצר וזול .ד"ר שלמה בק ,מנהל סמינר קיי בבאר שבע" :המכללות
לחינו סובלות מתדמית נמוכה .טועני נגד שעלות יקרה ,שרמת לימודי הדיסציפלינות
בה נמוכה ושאוכלוסיית הסטודנטי היא בעיקרה חד!מינית .רמת הידע הדיסציפלינארי
הנלמד באוניברסיטאות אמנ מספקת ,אבל רמת ההכשרה להוראה אינה מספקת .מש
ההכשרה קצר מדי ,והקשר ע השדה לוקה בחסר .המסגרת האוניברסיטאית נועדה
למחקר והיחידות להכשרת מורי בתוכ ה שוליות למערכת האקדמית .רוב הסגל
המועסק במסגרת הכשרת המורי האוניברסיטאית אינו שיי בדר כלל לסגל הקבוע של
האוניברסיטה ,בעוד שלרוב הסגל הקבוע אי כל ניסיו בהוראה בשטח .לא מספיק שה
יודעי את "החומר" .עליה לדעת ג ללמד את המתכשרי להוראה אי מלמדי אותו.
ה צריכי להיות מומחי בהכשרת מורי ולדעת כיצד להצמיח אצל המורי לעתיד את
תפיסת העול החינוכית ,כיצד לטפח בה כישורי הוראה וכיצד ללמד אות ללמוד
מהניסיו .לא כל מי שיודע ללמד סטודנטי יודע להכשיר מורי".

העסקת מורים על ידי הרשויות המקומיות" :רעיון לא מציאותי"
לדעתו של שמואל אבוהב ,יו"ר ועדת החינו במרכז השלטו המקומי ,הרעיו להעביר את
האחריות להעסקת המורי לרשויות המקומיות אינו נית למימוש" :הרשויות המקומיות
לא יכולות להעסיק מורי .לרבות מה אי כס לשל את משכורות עובדיה וה סובלות

משביתות ומחוסר יציבות .קשה לדמיי אי מערכת החינו תתפקד כאשר שליש
מהמורי לא יקבלו משכורת .הפער בחינו יגדל שכ רשויות עשירות וחזקות יוכלו לממ
חינו טוב ויציב ואילו בפריפריה וברשויות העניות יינת חינו דל ובלתי יציב".
עוד טוע אבוהב ,כי פתיחת אזורי הרישו ומת היתר להקמת בתי ספר של עמותות ,ינפחו
את תקציבי החינו של הרשויות" :בתי ספר ייכנסו להוצאות מיותרות ובמקו לעסוק
בלימוד ובחינו ה יעסקו בפרסו ובשיווק כדי לקנות את לב ההורי .אנחנו לא יכולי
להרשות לעצמנו תנודות של גיאות ושפל בביקוש לבתי ספר .בכל שנה תשתנה תמונת בתי
הספר המבוקשי .בתי ספר שיחול גידול בביקוש אליה יצטרכו לבנות חדרי כיתה
נוספי ,בעוד שבבתי ספר שיסבלו מירידה בביקוש יעמדו חדרי כיתה ריקי".
הרפורמה בתיקצוב בתי הספר ,שהונהגה השנה על ידי לבנת בהמלצת ועדת שושני ,כבר
הרעה ,לדברי אבוהב ,את תנאי הלימוד" .שיטת התקצוב לפי תלמיד ולא לפי כיתה ,יצרה
תמרי לצופ את הכיתות .אחת הבעיות הקשות של מערכת החינו היא כיתות גדולות.
בכיתות של ארבעי תלמיד ,ג א כל תלמיד ידבר דקה אחת בלבד ,ייגמר השיעור לפני
שהמורה יספיק ללמד".

ניהול עצמי" :המנהלים ייהפכו לאדמיניסטרטורים"
לבנת כבר הביעה את תמיכתה בניהול עצמי של בתי ספר ובהרחבת סמכויות המנהלי.
ד"ר זאב דגני ,בעבר מנהל בית הספר עירוני ד' בתל אביב וכיו מנהל בית הספר מנדל
למנהיגות חינוכית ,טוע שניהול העצמי והרחבת סמכויות המנהלי יפגעו בעבודה
החינוכית" :מנהלי אוהבי את הניהול העצמי כי אצל רבי מה זה מתפרש במונחי
של כוח .הניהול העצמי מחייב את המנהל להפו לביורוקרט ולקבל החלטות ארגוניות,
להקצות משאבי ולעשות מינויי .זה מצמצ את מרחב הדיאלוג שלו ע המורי
והתלמידי ,שהוא המרחב החיוני בחינו".
מנהל בעל סמכויות נרחבות עלול ,לדעת דגני ,לנצל את כוחו לרעה ,להעדי את ההורי
החזקי ואת התלמידי החזקי ולפגוע בזכויות החלשי" .במדינה שמתפרקת מערכי
של סולידריות ושוויו ,קל להפעיל כוח מול חלשי .מנגנו המינהל העצמי מאפשר
לחזקי להתחזק בחסות מנהלי בעלי שיקולי אדמיניסטרטיביי .בתי הספר יפעלו על
פי תכתיבי של הורי כוחניי ולא על פי ערכי של שוויו וצדק".
דגני ,שזכה להערכה רבה כמנהל ,מבקר בחריפות את הגישה המעמידה את המנהל במרכז
העשייה בבית הספר" :יש במערכת מנהלי הנחשבי ל'כוכבי' וה מקבלי משכורות
עתק של  30,000שקל בחודש .לא ראיתי שזה עשה טוב למערכת או שזה שיפר את
ההישגי .ג א המנהל הוא 'כוכב' לא הוא זה שנפגש ע התלמידי ,אלא המורי
שמשכורותיה נמוכות .המנהל ע הכי הרבה כישורי וע המשכורת הכי גבוהה ,לא
יוכל לעשות דבר א בית הספר שלו עני".
בסו דבריו מגנה דגני את החשאיות של ועדת דברת" :זוהי ועדה אפלה שחבריה התחייבו
לסודיות .ה מדברי על חינו הרחק מעיני הציבור כדי לא להעלות את הנושאי לסדר
היו ולא לאפשר לאנשי חינו להביע דעה ולהשפיע על הדיוני .כ עושי רפורמה
במשטר טוטאליטרי".

מרכז אדוה ,ת.ד ,36529 .תל-אביב  ,61364טל ,5608871-03 .פקס5602205-03 .
Fax. 03-5602205 ,Adva Center, POB 36529, Tel Aviv 61364, Tel. 03-5608871
e-mail: advainfo@bezeqint.net

