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 ملّخص

 
َدْولتّي موّحد ومتاح للجميع على السواء، بل إن أكثر ما يميز التعليم  جهاز تعليمبناء في أي وقت من األوقات ب إسرائيللم تفلح 

نظر والثقافات، بل ال اتوجهلوجود تعدد في  عنعزا اال ههذ تعود. ال  ، والطبقي ، والطائفي ، والديني القومي - عنعزالي االيتمثل ب اإلسرائيلي

حال   عنعزا االن ألبعضها اآلخر بالقوة. و وتحققهم اسنين طويل ، تم التوصل إلى بعضها بالتفمنذ تسويات سياسي  واقتصادي  قائم  ل

 .الالمساواةكثير من ال فهي تنتجالقوة السياسي  واالقتصادي ، ترسيها عالقات 

 

 :المستوياتفي عدد من تعبيرا له  عنعزا اال جدي

بقدر  عتتمت ،في واقع األمرلكنها، ، وزارة التربي  والتعليماإلداري، يتألف الجهاز من عدد من التيارات الخاضع  رسميا ل المستوىعلى 

الحكومي الديني  التعليمالرسمي" العلماعني. أما  التعليمقضايا " األولىالتربي  والتعليم بالدرج  وزير  عالجيكبير من االستقاللي ، فيما 

 الرسمي" إلدارة منفصل . التعليمالعربي  التابع  للـ" المدارسالحريدي فهما بمثاب  مملك  داخل مملك ، كما وتخضع  التعليمو

 

لمناهج دراسي   التالميذي إعنشاء عدد كبير من المسارات التعليمي  واألطر التي يخضع فيها ف عنعزا االنعكس يعلى المستوى التربوي، 

ومسارات  التعليم النظريفصل بين مسارات ال إذ يجريتتحدد مستويات اإلعنجازات وخطوط النهاي  المختلف . ، لذلك وتبعامختلف ، 

مناهج تعليم غني  ب تحظىالتي  والصفوف "المتميزة" المدارسإعنشاء ينات يتم منذ التسعع التالميذ إلى مجموعات، وويوز   المهني،التعليم 

 .المختلف  لتيارات األيديولوجي ا لدىمواضيع شتى. هذا، إضاف  إلى الفرق القائم في مناهج التعليم ب

 

. فمع إقام   أو الطبقي  أو  القومي  هم الطائفيوالفصل بينهم طبقا العنتماءات التالميذجمهور لفرز ما يحدث من فيكذلك  عنعزا االيتجلى 

الطائفي الذي ميز بين القدامى، وكان أغلبهم منحدرا من الدو  األوروبي ، والمهاجرين الجدد القادمين من البلدان  عنعزا االعنشأ  الدول 

في عنهاي  قديم .  مدارس  في جديدة، أو في صفوف منفصلالسكاعني  التجمعات المنفصل  في  مدارسإلى بغالبيتهم ي  والذين أرسلوا العرب

الطبقي، حين  الطابع شيئا فشيئا يأخذ عنعزا اال، بات جهاز التعليمأساسي في والسبعينات، مع تحّو  "قوة السوق" إلى عامل عنشط 

منح أطفالها جه  في سنوات النمو االقتصادي، باستغال  قوتها ل تاتشكل نتيلال ،الوسطى والعليا تينشرعت بعض العائالت المنتمي  للطبق

الطبقي مع اعتماد خط  اإلصالح في العام  عنعزا اال تفاقم. وقد العربعن أبناء العما  والشرقيين وجعلهم ينعزلون ما رقيًّّا، أكثر تعليما 

عدادي  شرقيين بالمراحل اإل تالميذلمرحل  اإلعدادي . فقد رافقت اإلصالَح خط ُ للتكامل الطبقي، بموجبها تم إلحاق ل التي أسست 1968

الشرقيين بعد إعنهائهم  التالميذالطبقي أو حتى طمس معالمه. إذ عنُقل معظم  عنعزا االإال أن خط  التكامل لم تفلح في إزال   الجديدة.

الرسمي أو  التعليميتعلمون في إطار  االمرحل  اإلعدادي  إلى مرحل  عليا مهني ، فيما شنت العائالت ميسورة الحا ، سواء كان أبناؤه

وزارة التربي  الديني، معارك أحرزت قدرا كبيرا من النجاح على الصعيد القاعنوعني والسياسي ضد خط  التكامل، علما أن -رسميال

                  إلى حيز التنفيذ. الخط  عنفسها لم تسَع بما فيه الكفاي  إلخراج والتعليم



وعنقل مركز الثقل إلى  ،جهاز التعليممفتاح في العامل الك لتربي  والتعليموزارة امع تقليص دور  1985بعد العام  عنعزا اال ت ظاهرةاشتدّ 

في بداي   الذي وجد ترجم  له، إلى فتح الجهاز أمام التمويل الخاص التعليمالتربي  و ميزاعني قطاع األعما . فقد دفع التقليص الكبير في 

تقليصها. وقد شهدت  وزارة التربي  والتعليمت التدريس التي قررت ساعا تمويلالرمادي، أي بقيام األهالي ب التعليمما سمي بباألمر 

ااتخذت  والخصخص الخاص  التمويلالتسعينات أشكاال جديدة من  ا بعد مصادق  الوزارة على جباي  الرسوم من األهالي وفتح رسميًّ  مقامًّ

 .على المدارس هم الشرك  المساإضفاء عنموذج إدارة ذاتي "، أي "-لـ المدارس وإخضاعمناطق التسجيل 

رسمي  تحصل على  مدارسأي "، منعزل "عام   مدارسرسخت هذه اإلجراءات هيمن  "قوى السوق" وعبدت الطريق أمام إقام  

 .غير المقتدرةأبناء األسر  التالميذ لفظ يمّكنها من، لكنها في الوقت عنفسه تجبي رسوما، ما وزارة التربي  والتعليمها الرئيسي من تمويل

 

كذلك: إذ رغم أن معظم  الموازعنيالتنظيمي والتربوي، بل وفي الجاعنب  ينلهما ليس فقط في الجاعنب تعبيرا الالمساواةو عنعزا االيجد 

إال أن ، التالميذوكاف   المدارساألموا  العام ، ومن هنا، يجب أن يكون موزعا بالتساوي بين كاف   يأتي منالذي يتلقاه الجهاز  التمويل

آٍت كم منها رسمي، وكم منها  –التي يمكنهم التصرف بها  ميزاعني المن حيث حجم  المدارسو التالميذحقيق  األمر بين  في هناك فارقا

من  التالميذو المدارسبين  المساواةفي إحداث  ميزاعنياتالب الالمساواةتساهم بدورها، ومن السلط  المحلي ، وكم منها أموا  خاص . 

 ي المنهاج الدراسي، والطاقم التدريسي، والقاعدة المادي .حيث عدد ساعات الدراس ، وُرق

 

ا  مدارسسببين اثنين: يكمن األو  في األفضلي  التاريخي  التي حظيت بها  إلى  الموازعني الالمساواة تعود التجمعات السكاعني  القديم  قياسًّ

تا إلى  المدارسب : الشرقيين والفلسطينيين؛ أما السبب الثاعني 1948بعد عام  اإلسرائيلي جهاز التعليمالتي ضمت المجموعتين اللتين ُضمِّ

 .المدارس تمويلجهاز الذي أحدثه الما  الخاص في ختراق الفيكمن في ا

ينِشئ جهاز تربي  وتعليم تتوزع فيه الموارد  ،الخاص التمويلعن   الناجم الالمساواة  مع العام ميزاعنياتالالقائم في  الالمساواة التحام

، فيما يظل السواد األعظم عددها قليل عنسبيا الغني  بالموارد المدارسمن فتعلو على الساح  مجموع  ، بتاتًّا لى عنحو غير متكافئالمالي  ع

 الموارد. حّ شُ يعاعني من  المدارسمن 

 

وفق  فصلٍ ولى تيارات إ التالميذتوزيع جَرى من ، وما يُ المدارس نيالقائم  ب  الموازعني لالمساواة والمدلو  األكبر  الفعلي الترجم 

في مختلف األطر يتعلمون في حقيق  األمر مناهج دراسي  مختلف ، ومن  التالميذفي أن  نتمثالي، المتميزة المدارس اعنعزا و مساراتٍ 

  تشير إلى وجود الداخلي  والعالمي التالميذ، وفي امتحاعنات تقييم روتچفي امتحاعنات الب التالميذتتباين. المقارعن  بين عنتائج  فالنتائجهنا، 

الذين يحصلون على شهادة  ،ينتمون إلى الطبق  االقتصادي  واالجتماعي  العليا يهود تالميذتدّرج واضح في النتائج. يقف في رأس السلم 

تقدم . في الدو  الم التالميذعنتائج تقف على مستوى مواٍز لنتائج  وفي حوزتهم العالي التعليمروت تمنحهم تأشيرة دخو  إلى مؤسسات چب

 التالميذ، فنتائجهم أضعف. فيما يحتل االجتماعي-السلم االقتصاديب  التالي المرتب ن من األسر الواقع  في والمنحدر اليهود التالميذ أما

ر ويضعهم في قاع القائم  العالمي  للنتائج سوي  مع دو  كقط اليهود التالميذإذ أن معدلهم بعيد عن معد   ،أسفل سلّم النتائج العرب

                            والكويت والمغرب. 

 

 ا.عنفسه وإسقاط المسؤولي  عن تبديدهاباتجاه تدفع بنفسها  هي، بل وصالحياتهاهي ال تنأى بنفسها فقط عن الدفاع عن أهدافها أما الدول ، ف

قد  –"قوى السوق"  موازعن بأن تقوم ب عنتوخىالتي وهي الهيئ   –الدول  دور مقابل الحيوي  الجم  التي تبديها "قوى السوق"، عنجد أن  ففي

فلم تتشدد في  :الطبق  الوسطى والعليا اعنعزا التي أسفرت عن  اإلجراءاتإضفاء شرعي  تراجعي  على غالبي  على عموما  اقتصر

وفتحت  ؛أموا  األهالي إلى الجهاز لتدفقومنحت بركتها بشكل تراجعي  ؛إخراج خط  التكامل في المراحل اإلعدادي  إلى حيز التنفيذ

تسعى الدول  منذ ما يزيد عن عشرة أعوام إلى تفريق صالحياتها ومنحها إلى إلى ذلك، وشجعت ظاهرة الخصخص .  ؛مناطق التسجيل

د إضافي  المدارس غير قادرة على تدبير عنشاطاتها بقواها الذاتي ، ومن ضمن ذلك بسبب صعوب  تجنيد موارغالبي  المدارس، رغم أن 

                         غير تلك التي تتلقاها من وزارة التربي  والتعليم.

 

 الحاصل في: الهبوط التاريخي عدة سبابأل ذلكي . ويعود التعليمالقوة  –مورد َدولتّي هام  فيتآكل فإعننا عنشهد حصو  جنبًّا إلى جنب، 

ي  الحالي  بقوة أخرى، وهمي ، غير قائم ؛ وإقحام أعنماط التعليماستبدا  القوة لدول  وبعض مؤسسات األعما  لجه  اوعنزوع  ؛هيب  المهن 



جهاز خطط اإلصالح في  الدول  لمعلمات لدى تدارسل تجاهلما يجري من و ؛المدارسمن عالم األعما  إلى غرف المعلمات في 

التي سحقت أجور  ميزاعنياتالأخيرا، سياس  تقليص و ؛الذي شق صف المعلمات جهاز التعليمالتنظيمي القائم في  عنعزا االو ؛التعليم

 المعلمين وقوة النقابات المهني ، وتنشئ مواجه  عضوي  ومتواصل  بين الدول  ومعلماتها.

 

وتبرز في هذا بل خارجها.  وزارة التربي  والتعليم داخلالوقت الراهن غير موجودة ب جهاز التعليمفي القوى األكثر فعالي  وتأثيرا 

عنخبوي   مدارسالطبق  المديني  الميسورة التي تعرف كيف تغتنم تراجع الدول  لتقيم ألوالدها األولى في  تتمثلن، ااثنت قوتانالسياق 

على المستوى المدرسي فحسب، بل  ةط هذه القواعنشيقتصر العلوم والفنون، وغيرها(. ال  مدارسي  )المتميزة، والتوراتي ، واعنعزال

هيئات اقتصادي  تدفع إلى إحداث  تقودها"هَكو  حينوخ" التي رات وجمعي  ڤْ بيل لجن  دوئات عام  من قَ مي أيضا من خال  هيوالقو

 التي تتمتع بوضع مادي متين. المدارسوتنظيمي  بالدرج  األولى تعزز في عنهاي  المطاف السلطات المحلي  ذات طابع إصالحات 

التكاثر الطبيعي مستوى ، سواء بسبب بشكل مستمري  التعليمأجهزتها  تتّسعدي  التي في األحزاب الحري فتتمثلالثاعني  الفاعل  أما القوة 

 بال حو  أو قوةالعالي، أو بسبب ظاهرة االلتحاق المتصاعد لألسر ذات الموارد الشحيح ، ال سيما ذات األصو  الشرقي ، التي تشهد 

                   لذي تتحكم به "قوى السوق"، من جه  أخرى. ا التعليموعجزها عن منافس  سوق الرسمي  من جه ،  المدارسذبو  

 

 معطيات مختارة

 

 التالميذ. 1

 

 2007/08 –1969/70ية، طبقا للتيار ونوع المدرسة، التعليمالمؤسسات  تالميذ 

 بالنسب  المئوي  من اإلجمالي في كل سطر

 

  ةابتدائيمدرسة 

 يةيهود % اإلجمالي السنة

 رسمية

  يةيهود %

 دينية-ميةرس

ية يهود %

 حريدية

 يةعرب %

1969/70 460,983 53.4% 22.6% 5.6% 18.5% 

1999/00 731,198 45.4% 14.4% 15.3% 24.8% 

2007/08 841,417 39.2% 13.6% 19.4% 27.9% 

 (والمرحلة العليا مرحلة اإلعدادية) االبتدائيفوق 

1969/70 145,386 69.6% 21.5% 3.3% 5.5% 

1999/00 562,152 60.8% 14.7% 7.2% 17.3% 

2007/08 607,241 52.7% 14.0% 9.5% 23.8% 
 : مالحظات

 .القدس الشرقي  تالميذتشمل المعطيات  .1

 الذين يتعلمون في األطر غير المعترف بها. العرب التالميذتشمل معطيات اإلجمالي  .2

 ، من أعوام مختلف .سرائيلإل تقرير اإلحصاء السنوي ،ءالدائرة المركزي  لإلحصالمعطيات صادرة عن  مركز أدڤامعالج  : المصدر

 

 

 التعليمالفجوات في نتائج . 2
 

 2008 روت للعامچمعطيات امتحانات الب

معدل المستحقين الذين يستوفون  معدل المستحقين من الفئة العمرية التالميذ

 شروط المؤسسات األكاديمية

المعدل القطري قياسا بالفئة العمرية 

 بأسرها
44.4% 86.8% 

  %66.9 ميسورةالسكانية التجمعات ال

  %61.3  الحريديم التالميذ، بدون يهودال



  %50.5 الحريديم التالميذ، بما في ذلك يهودال

  %46.9 بلدات التطوير

 %74.1 %39.5 الدروز

 4%8.1 %32.4 دون القدس الشرقية عربال

 %67.3 %26.6 بدو النقب

 

في المؤسسات يتعلمون تلميذا  15,279وكذلك  ،القدس الشرقي الذين يتعلمون في  5,240 -الـ العرب التالميذمري  الكامل  تضم الفئ  الع: مالحظة

 .روتچالب ال يجرون امتحاعناتوالحريدي  

-2007عات السكاعني ، وفق التجم روتچالباستحقاق شهادة ، مركز أدڤا؛ 2009، آب روتچالب امتحاعنات معطيات، وزارة التربي  والتعليم: المصدر

 .)قيد الطباع ( 2009األو   تشرين ،2008

 

 التربية والتعليم ميزانية . 3

 
 

 2006، التعليمالوطنية على تعليم التلميذ وفق تدريج  النفقة

  المؤسسات العامة والخاصةفي 

 بالدوالرات، على أساس القوة الشرائي 

 

 الثانوية  ةاالبتدائي 

 )بما في ذلك اإلعدادية(

 5,858 4,923 إسرائيل

 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديدول 

(OECD) 
6,437 8,806 

 .B1.1a الجدو : OECD ,2009: المصدر       

 

 

 1995-2006 ، وفوق الثانوي غير األكاديمي،االبتدائي، فوق االبتدائيالنفقة الوطنية على التعليم  تزايد 

 1995 2000 2005 

 113 100 85 إسرائيل

 OECD 87 100 121المتوسط في دول 

 . B2.5 الجدو : OECD ,2009: المصدر         

 

 

 

    ، والثانوياالبتدائي، االبتدائيالوطنية على التعليم قبل  النفقة تمويلمصادر 

    2005-1995 

 الوطنية النفقةالخاص، بالنسبة المئوية من إجمالي  التمويلالعام، و التمويل
 1995 2000 2005 

 %80 %82 %82 العام

 %20 %18 %18 الخاص



 :مالحظات

 الهيئات الحكومي  غير الربحي . عنفق السلطات المحلي ، و عنفق الحكومي ، و نفق العام : ال النفق تشمل  .1

 الهيئات الحكومي  غير الربحي . عنفق  األسر، و عنفق الخاص :  النفق تشمل  .2

 على المؤسسات الجامعي  وسائر مؤسسات التعليم العالي. نفق الواردة في الجدو  أعاله الالعام  والخاص   النفق ال تشمل  .3

 الوطني  وفقا لوسط مموِّ . النفق أُجري حساب معطيات  .4

ة المركزي  الدائر؛ 2009، آذار 2007-1962التعليمالوطني  على  النفق ، الدائرة المركزي  لإلحصاءلمعطيات صادرة عن  مركز أدڤامعالج  : المصادر

الدائرة ها شعب  الحسابات الوطني  في ت"، بيان صحافي؛ معطيات قدم2008-2005للسنوات  التعليمالوطني  على  النفق ، "2009آب  11 لإلحصاء

 .المركزي  لإلحصاء

 
  
 

 

 2009–2001للتلميذ، كل التيارات،ساعات الِمالك  ميزانية 

 2008 بالشاقل الجديد، بأسعار

9,329

8,757

8,319

8,557

7,968
7,900

8,611

8,427

8,738

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
אומדן

 

 موازعن عنصوص ، وزارة المالي ، ألعوام مختلف ؛ التقرير السنويالمحاسب العام،  –لمعطيات صادرة عن وزارة المالي   مركز أدڤاعالج  م: المصادر

  ، أعوام مختلف .سرائيلالتقرير اإلحصائي السنوي إل،الدائرة المركزي  لإلحصاء؛ 2009ب آ ،وزارة التربي  والتعليم، 2009السن  المالي  

 

 

 

 

 

 ساعات الِمالك للتلميذ. 17 جدولال

ا إلى تقرير مراقب  المالكات للعام  2003 استنادًّ

 
 1.56 ع التعليم التوراتيبْ عنَ 

 1.40 التيار الرسمي الديني

 1.29 التعليم المستقل

 1.29 العلماعني-التيار الرسمي

 1.23 الدرزي  المدارس

 1.20 البدوي  المدارس

 1.16 ي العرب المدارس

 

2009 
 تقديري

 



، إسرائيلفي  االبتدائي التعليم تالميذالعام  على  النفق ، عوفِر ريمون، " ڤك، عدعنان منصور، دميتري روماعنوستِرعنَ اپ ڤعنوَعم زوسَمن، ميرا: درالمص

 .87، ص. 1-ج-، الجدو  ن2033، 25، مجموع  من أوراق العمل، الرقم الدائرة المركزي  لإلحصاء. 2003

 

 

 2010 - 2001 التعليمتطوير  ميزانية
 2008 بماليين الشواقل الجديدة، بأسعار

862.9

656.2
617.4

358.0

424.5 415.3

482.3
447.2

547.3
509.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
אומדן אומדן

 

عنصوص موازعن  ، ألعوام مختلف ؛ وزارة المالي ، التقرير السنويالمحاسب العام،  –معالج  مركز أدڤا لمعطيات صادرة عن وزارة المالي  : المصادر
  .2009آب  ،وزارة التربي  والتعليم، 2009السن  المالي  

 

 

 

2010 
 تقديري

2009 
 تقديري

 


