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אני רוצה להודות לכל אלה שהביעו את נכונות� .  ערב טוב לכול�  :דהא�יוסי 

, הוא נייר העמדה השני, עמדה הזההנייר . להשתת� וג� הגיעו

.  הנדיב של קר� רוזה לוקסמבורגהבסיוע, מוציא" אדווה"שמרכז 

,  מחקר שני מאוד מקי� וא� מחברי� את שני המסמכי�וזה

 של מערכת  מאוד מפורטת,אנחנו מקבלי� תמונה מאוד מקיפה

מציע תיאור של ה אני לא חושב שיש מסמ" אלטרנטיבי .החינו"

על המורכבות שלה , כפי שהיא פועלת היו�, מערכת החינו"

אבל , האמת היא שהמסמ" הוא די מייאש. והתמונה די עגומה

להסתכל על העובדות צריכי� אנשי� שמעונייני� בשינוי חברתי 

אספר . ת שאותה אנחנו רוצי� לשנותולנסות להבי� את המציאו

חלטה שבוע ניתנה הוה, המסמ" הזה מדבר על הפרטה. סיפור קט�

לגבי בית ) הפועלת על פי חוק הפיקוח על בתי ספר(של ועדת הערר 
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שמבקש ג� להכיר בו על פי חוק הפיקוח , )חברותא (ספר פרטי

 ג� להכיר בו כמוסד שאינו רשמי וג� לקבל ,כבית ספר פרטי

.  כ" המדינה בעצ� תממ� את החינו" הפרטי.ו� של המדינהמימ

קיצוניות שלה וג� בשל בשל ה,  היא דוגמא מלמדתוהדוגמא הז

בית הספר  האנשי� האלה הקימו את % ההתרסה שלה

  . כאלטרנטיבה לחינו" הממלכתי

 בדר" כלל צרי" להבחי� לפחות .טה הוא מושג מסגרתהמושג הפר

מי מממ� , מימו� %אחד ה, הפרטהבשלושה מובני� מרכזיי� של 

אני חושב שעל זה יש , מדינה דמוקרטיתב .את החינו" במדינה

  .המדינה צריכה לממ� חינו", ממילטו� פרידמ� ושמאלה, קונצנזוס

כ"  סבורי� תחברתי % כלכלית מבחינהאפילו אנשי� שה� ימניי� 

ג� בגלל מה ,  בגלל שיש אינטרסי� של ילדי� שמעורבי� כא�ג�

הנזקי� שייגרמו א� המדינה לא תממ� את , ונה החצנותשמכ

 שהמדינה פחות מתבטאת בכ"ההפרטה בתחו� המימו�  .החינו"

ההוצאה . כפי שמתעדי� מסמכי מרכז אדוה, ופחות מממנת

כלומר , הוצאה פרטית. הציבורית קטנה וההוצאה הפרטית גדלה

זה העניי� של אספקת , מוב� שני של הפרטה. בעיקר הורי�

 המדינה לא מספקת את .נוכחי ההמסמ"על כ" מרחיב רותי� ושי

היא מממנת אותו באופ� חלקי ומי שמספק אותו זה , השירות

 .גופי� בחברה האזרחיתומגופי� עסקיי� , מגוו� רחב של גופי�

זה המוב� של הכנסת מנגנוני שוק , המוב� השלישי של הפרטה

 באמצעותרות ת תחהחל ביציר. וכללי תחרות לתו" תחו� החינו"

מדיניות של פתיחת אזורי רישו� ועד אימו& אידיאולוגיה ושיטות 
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כוונה היא  ה.ריאליז�'מה שמכונה בשפה סוציולוגית מנג, ניהול

 כ" שהוא יתנהל על פי אותה להעביר את החינו" טראנספורמציה

. על פי אות� שיטות ניהול שתאגידי� כלכליי� מתנהלי�ותרבות 

. טי� האלה מכוסי� בשני ניירות העמדהאני חושב שכל האספק

מתוארי� כא� , של ההפרטה % השני והשלישי % שני המובני�

  . במסמ" הזה שעומד לפנינו

חלק� , מייצגי� גופי� שוני�, זימנו לכא� אנשי� מתחומי� שוני�

חלק� , חלק� מהאקדמיה, חלק� ציבוריי� מדינתיי�, ציבוריי�

  . יו�לדמהעמותות שמנהלות מוסדות חינו" 

 ספר הוציאה לאור לא מזמ�ש, ונה לפרופסור איכילובאני פ

, וקוב& מאמרי� שהיא ערכההעוסק בנסיגה מהחינו" הציבורי 

מאבקי� לאור" אורית לקחה חלק ב. שעוסק בהפרטת החינו"

הוא ג� ,  הוא לא רק קול אקדמיהככה שקול, השני� בעניי� הזה

 בעצ� מתבצעת  באיזה מוב�:והשאלה שלי. קול חברתי כלכלי

 ?דינה רואה את עצמה בתהליכי� האלהכיו� הפרטה וכיצד המ

פקיד לת לעצמה יחסית מקצהמה התפקידי� החדשי� שהיא 

   ?בתחו� החינו"בעבר מרכזי שלה ה

התמיכה בחינו" הציבורי נעשתה אופנתית מאוד    :אורית איכילוב

 .ג� שר החינו", "חברתיי�"פתאו� כול� רוצי� להיות לאחרונה ו

ת א לשנות נתו על כוו רמיזות מצד שר החינו",לצערי, ע� זאת אי�

ההפרטה הוא מדבר על ו מדיניות הפרטת החינו" של משרדו

יש  . פגע טבע ולא מעשה ידי אד� ותולדה של מדיניותיאכאילו ה

נו נמצאי� היו�  אנח.חינו"ב מתרחשת לא רק שההפרטה להזכיר
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 ות הציבוריתבעיצומו של מאבק על הגדרתה של האחרי

ממה מורכבת  .אחריות המדינה כלפי אזרחיה, דהיינו, וגבולותיה

,  גרעי� של אחריות ציבוריתמהו אותו ?הליבה השלטונית

, או להעבירו בדר" של האצלה, ומדינה אסור להתנער ממנלש

 לידי גו� הפועל שלא  לידי גו� הפועל לש� רווח וג� לא,מיקור חו&

עלתה על סדר   האחריות הציבורית שאלת גבולות. למטרות רווח

& נגד בנייתו והפעלתו של "היו� הציבורי בעתירה שהוגשה לבג

, חינו"הפרטה בלגבי . י זכיי� פרטי הפועל לש� רווח"בית כלא ע

 החינו"  משרד.מקטהחינו" הציבורי הול" ומצופרוצי� הגבולות 

 כדי  מכרזי�לקבוע מדיניות ולפרס�שאמור , גו� צנו�הופ" ל

, משרד החינו" אמור ג� לפקח .עביר לזכייני� רבי� מתפקידיולה

הפרטה בחינו" מייצגת את  .וזו מטלה שמעול� לא הצטיי� בה

,  בספר בעריכתי. של המדינה מאחריותה לחינו"ההתנערות

 ציטוטי� נכללי�, "הפרטה ומסחור בחינו" הציבורי בישראל"

י� ג� נשיא  ולימשהיה שר החינו" הראשו�זלמ� שזר של מדבריו 

להדגי�  לפניכ� מדבריו כדי צטטאני מבקשת ל. המדינה

בשנותיה . חינו" אז והיו�הולהמחיש את השוני בגישה למהות 

המדינה . הראשונות של המדינה ניצב החינו" בפני בעיות מורכבות

לו על אלו של מספרי� שעב ,ג� ילדי� עולי�, עולי�קלטה 

יכה הייתה להתרחב מערכת החינו" צר. האוכלוסייה הקולטת

בהצלחה תמיד ולא עשתה את זה , מהר מאוד ולתת מענה לכול�

להביא אני רוצה . א� כי בהצלחה בהחלט מרשימה, רהיתי

במהל" חקיקתו של ,  למשל. אזשל בפניכ� מעט מרוח הדברי�
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 כ" שבגלל הביעו חברי הכנסת צער על "%1949חוק לימוד חובה"

השאיפה הייתה . ונה כיתותרק על שמהעדר משאבי� יחול החוק 

 מהגיל הר" ועד סו� בית הספר התיכו�, לאפשר לכל הילדי�

,  כללהמדינהה מחויבות.  המדינהבמימונה המלא שלללמוד 

דאגה לבריאות ג� , על פי חוק לימוד חובה מעבר למימו� החינו"

חר� המצב , י"בתש. כיו� ה� מופרטי�תחומי� ש, הזנהו התלמיד

חמישי� אל� ילדי בית בלו יק , של קיצובהכלכלי הקשה ומשטר

 ארוחות קיבלותלמידי� אל� כעשרי� וחמישה ו, ספר חלב וקקאו

י למאה אל� ילדי� " עוד בתש,להגיעהייתה  השאיפה . חמות

 כשהגיע .חלב ולחמישי� אל� ילדי� מקבלי ארוחה חמהמקבלי 

זלמ� שזר לכנסת להציג את תקציב משרדו הוא לא היה צרי" 

לתלמידי ישראל היא מהל"  שההענקה לא אמרו לו ,להתנצל

קשו ממנו להצביע על מקורות מימו� או לבקש ילא ב, פופוליסטי

לקראת העשור " : בכנסתאומרהשר . את הסכמת משרד האוצר

שהיא , השלישי מביא משרד החינו" נדוניה לימודית חינוכית

כוונתי למסכת מסועפת של מסגרות . מעבר לתוכנית הלימודי�

להעמקת הכרתו  ...  המכוונות להרחבת האופקי�פעולותו

פעילויות אלו . " של התלמידהאזרחית והלאומית והכלל אנושית

 מאד של מסיבות שנתיות ורשימה ארוכה, מקיפות שיעורי חברה

 בכנסת חוק לימוד חובההיו� לא היה עובר , להערכתי. פעולות

ה הייתה כשהמדינ, אזדווקא  .עלות אדירה, העלות שלובשל 

זאת  .החוק יוש� בתו" שלוש שני�, קשהמאוד במצב כלכלי 

 המדינה מתנערת מאחריותה לחינו" יו�כ.  אזהייתה רוח הדברי�
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אינ� שיקולי� , והשיקולי� המרכזיי� אינ� שיקולי� חברתיי�

 ג� .שיקולי� כלכליי�אלא , רכיי�אינ� שיקולי� ע, פדגוגיי�

וזה היעד המרכזי , קהשו לשרת בעיקר את כלכלת גויסהחינו" 

י�  בנויותכני החינו" מערכת החינו" .  ונחשב"ומה שמוער שלו 

 יש .המורי� חלק� עובדי קבל�, לי�" המנהלי� ה� מנכ.תאגידכ

, מערכת שבמרכזה עמד התלמידמ מערכת החינו" ה שלכא� הפיכ

אתוס מושתתת על למערכת ש, שבמרכזה עמדו ערכי� חברתיי�

הוא לא היה ,  לעברלא נעשה אידיאליזציה. "השוק"אתוס , אחר

  אבל לפחות היו כוונות טובות.היו הרבה מאוד פגמי�, מושל�

המצב . לא כפי שהדברי� נעשי� היו�, הדברי� נעשו ברוח אחרתו

 . מכל הבחינות מאודויש לזה מחיר כבד,  חמור מאוד בעיניהנוכחי

ג� . ריההפריפה� בעיקר , מי שנושא במחירי� החברתיי�, וכרגיל

נושאת במחירי� הללו , אבל הפריפריה,  יוצא חבולמעמד הביניי�

  . כלל האוכלוסייהזו של בצורה הרבה יותר מאסיבית מ

שהוא ראש , אני רוצה לשאול את מר אבי קמינסקי. תודה אורית  :יוסי דהא�

הרשויות המקומיות . איגוד מחלקות חינו" בשלטו� המקומי

חלק , מצד אחד. להבנתי, קסאליתנמצאות באיזה סיטואציה פרדו

לפני . כי ה� מפריטות שירותי חינו", מה� לפחות שותפות להפרטה

צטר� ליוזמה של רשת כחודש פנו אלי כמה אנשי� בהצעה לה

אלא , לא בית ספר אחד, חדשה שהולכת לקבל ממשרד החינו"

הרשויות  ש אחד הדברי� שה� אמרו לי.מאה עשרי� בתי ספר

מתחננות שאנחנו ניקח את בתי , החלשותבעיקר , המקומיות

ה� ג� הנפגעות של , הרשויות המקומיות, מצד שני. הספר האלה
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 .אני חושב שהזכרנו את הדוגמא של חברותא. התהליכי� הללו

שואבי� את , או מוסדות אחרי�" חברותא"מוסדות כמו 

ה� משאירי� מאחוריה� , התלמידי� מהמעמד הבינוני גבוה

פה את�  אי. התלמידי� שנשארי� מאחורתחרוכה מבחינאדמה 

  ?עומדי� בתו" הסב" הזה

כולל הוא . קוד� כל השלטו� המקומי הוא לא מקשה אחת  :אבי קמינסקי

סוגי , של אפשרויותשוני� סוגי� , הרבה מאוד סוגי� של רשויות

מועצות אזוריות מקומיות קטנות גדולות שוני� באוכלוסיה 

 מרכזית של השלטו� המקומי  באמת הבעיה היא בעיה.עיריותוב

 ג� רשויות חזקות .בסיס אית� לשלטו� המקומי כיוו� שאי�

אני . נפגעות לפעמי� מאות� קיצוצי� שרשויות המדינה עושות

 תקבלה לפני ארבע חמש שני� ה.יכול לתת דוגמא אחת לפחות

עובדי י  עשר אחוז מתקציבהמקצצי� שלושלפיה החלטת ממשלה 

 ואני והתקציב הדל שלי . יות המקומיותהמנהלה שמועברי� לרשו

לתקציב קשיח , הראיתי אי" מיליו� שקל עוברי� מתקציב פעולות

באותה עלו לתת תשובות לצרכי� שיכולתי פתאו� לא . של שכר

בשורה התחתונה התושב מכיר את הרשות , דבר נוס�. רשות

 הוא .לא מכיר את הפיקוח, את המשרדהוא לא מכיר . המקומית

בא לראש הרשות ו ראש הרשות שנבחר בבחירה אישית מכיר את

 ה� .רשויות חזקות עושות את מה שצרי" לעשות. בכל דבר ועניי�

 . את התשובותונותנותתקציבי המדינה מעבר למתקצבות הרבה 

  . פריפריה בעניי� הזההזה בדיוק שאלת , רשויות חלשות נפגעות

  ?אי" אתה רואה את העניי� של ההפרטה  :יוסי דהא�
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ואני חושב שהמדינה ,  אני רואה את הדבר כבעייתי מאוד  :אבי קמינסקי

לתת לה� סל בסיס ,  חלשותמחויבת לחזק את אות� רשויות

, חיוב בנושא ההפרטהאני לא רואה את . על זהלהוסי� מסוי� ו

 אבל כשרשות .ההפרטה מקשה על הרשויות הפחות חזקות

ת הוא צרי" נמצאת בקשיי� והתושבי� מגיעי� אל ראש הרשו

מיז� כזה או ללרשת או פונה כשהוא אולי  ו.לפתור את הבעיות

, שהיא לא נכונה, הוא נות� לעצמו תשובה זמנית, אחר שנפתח

   . אבל נותנת לו רגע מסוי� שקט

יושב ראש וועד , הנאהאני רוצה עכשיו לפנות למר מוחמד שו  :יוסי דהא�

 מנהל אקדמי ר מוחמד איבדח"דול, וליה'לג'הורי� יישובי בג

 אני לא כל כ" הכרתי לעומק את מערכת החינו" .ני�כבמכללת ס

הערבית ולאחרונה קראתי כמה מאמרי� על ההפרטה בחינו" 

 זה שמערכת החינו" הדהימו אותי אחד הדברי� ש .הערבי

. ריכוזית לעומת מערכת החינו" הערביתהישראלית היא יחסית 

� תהליכי� השקורי� במערכת הערבית תהליכי ההפרטה 

, ר מוחמד מסלחה"ד, יימ� אגברייהאר "דחוקרי� כמו . מואצי�

כאשר מי שנהנה , תהלי" מאוד מוא& של הפרטה מתעדי�

אי" את� . בדר" כלל המעמד היותר מבוססמההפרטה הזאת זה 

  ?רואי� את העניי� הזה

 חינו" נקודת המבט הראשונה היא מה נת�אני חושב ש  :מוחמד איבדח

זה מטרות החינו" הציבורי   . הפרטהנושא הניכנס להציבורי ואז 

מצד שני ג� חינו" , למעשה מת� שוויו� הזדמנויות לכל התלמידי�

על סמכו באמת , במיוחד, חינו" הערביב. ערכי חברתי מסוי�
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שה� באמת המוסדות שהובילו את , אות� המוסדות הפרטיי�

 ספר של אות� בתי, עוד לפני קו� המדינה, החינו" ברמה הגבוהה

, מקו� המדינה התלבטו מה לעשות ע� החינו" הערבי. הכנסיות

 הא� להשאיר אותו כאיזשהו ?הא� לשיי" אותו לחינו" הציבורי

 מצד ?חינו" נפרד ולמנות מעליו איזשהו אפוטרופוס שיכול לטפל

 . פיקוח חזק על המערכתכ� רצו , מצד שני, כ� רצו להפריט, אחד

,  בתור אד� ערבי.יהינת האוכלוסזה יצר איזושהי בעיה מבחי

מצד אחד , שמעוניי� לחנ" את הבני� שלי כמו שצרי" בעיד� הזה

שבאמת ,  שבאמת תהיה מערכת חינוכית ציבורית, אישית, טוב לי

שלטה עד לפני שמערכת החינו" הציבורית אבל ב .לכול�שוויונית 

באמת התחיל העניי� הזה של הנוכחי בו עד העשור , מספר שני�

בית  בבי� מה שהמדינה נותנת לתלמיד היה פער אדיר, פרטההה

. לעומת מה שהיא נותנת לתלמיד בבית ספר ערבי, ספר ישראלי

אז אני לא ,  א� הפער הזה הוא כל כ" גדול. ג� היו� הפער קיי�

כי החינו" הציבורי , "אני בעד החינו" הציבורי"יכול לבוא ולהגיד 

לא נות� את המרכיב ,  מענה טוב,לא יית� לילדי� שלי, לא נות� לי

וויו� כלכלי וחברתי בי� כל זה שש, העיקרי של החינו" הציבורי

 לכ� המפלט שלי זה באמת לחפש איזושהי מסגרת .התלמידי�

, המצויני� שבי� הילדי� שלנו, כי אולי ש�, של חינו"פרטית 

  . שלנו למקו� טוב יותרהחברהיכולי� לצעוד קדימה ולהוביל את 

  ? נקודת המבט של" כאיש חינו"אבל מה ,  נקודת מבט של הורהוז  :א�יוסי דה

אנחנו ג� , כמוב� שאני ג� במכללה להכשרת מורי�. נכו�  :מוחמד איבדח

אנחנו רוצי� שיעבדו ע� כל , מכשירי� מורי� לעבודה
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וג� ע� חתכי� , ה וע� כל התלמידי� מכל הרמותיהאוכלוסי

לתת הזדמנויות , דלי�ובלי שו� הב, אקונומיי� שוני�%סוציו

אנחנו רוצי� שהמורי� שילמדו ,  אז מהצד הזה למעשה. לכול�

מערכת ל, לכאורה. בבית הספר יהיו המורי� הטובי� ביותר

 כי הטובי� ביותרהחינו" הציבורית אפשר להכניס את המורי� 

, שיקולי� זרי�והשיקולי� ה� באמת כלכליי� , במערכת פרטית

קשרי� יותר . � הטובי� ביותרלא תמיד בוחרי� את המורי

יימ� אשל מחקרי�  ג� , החוקרי� כל.מאשר כישורי�חשובי� 

הניהול של מערכת החינו" מדברי� על כ" ש, וג� של אחרי�

ניהול שהקו זהו   .הציבורית במגזר הערבי הוא ניהול לא טוב

ברמה של , שליטה ברמה של פיקוח, המנחה שלו זה רק שליטה

, א ילמד לא על סמ" זה שהוא מורה טובמי לומי ילמד החלטה 

אלא על סמ" כמה הוא באמת , לא על סמ" זה שהוא מחנ" טוב

, לשלטו� הזה, למשרד החינו" הזה, למחוז הזה, מפקח הזהל נאמ�

שג� ,  לכ� זה מוביל אותנו עוד פע� למצב.לממשלה הזאת

אנחנו לא בוחרי� את המורי� הטובי� , בבחירה של המורי�

חלק מהמוסדות , את לעומת ז. ורי וזה יוצר בעיהלחינו" הציב

כדי לקפח אות� מורי� , שבחינו" הפרטי מנצלי� את העניי� הזה

 על פי זכויותאת הה� לא נותני� , לטי� במוסדות שלה�נקש

ק מהמורי� שעובדי� בחינו" הפרטי  חל.ההסכמי� הקיבוציי�

 .כי אי� ברירה, בחלק מהמוסדות, חלק�. עובדי� כעבדי� ש�

שמונת ,  יש כששת אלפי�.כולנו יודעי� שיש הצפה של מורי�

 אי� לה� .אלפי� מורי� עודפי� במגזר הערבי שמחפשי� עבודה
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לגבי  . י�פרנסה ולכ� ה� נאלצי� לעבוד ג� בתנאי� פחות

,  ערכי� חברתיי�%  של מטרות החינו" הציבורימרכיב השלישיה

שלנו ה�  לא תסכי� להבי� שהערכי� החברתיי� המדינהא� 

, ממה שמקובל בחברה הישראלית, בחלק מהדברי�, קצת שוני�

כמו , אי אפשר לחנ" את כל האוכלוסייה הערבית. יש לה� בעיה

יש אומנ� ערכי� . שממשלה כזאת או אחרת רוצה

אבל עדיי� יש ערכי� ייחודיי� לאוכלוסייה , אוניברסאליי�

וזה , ההערבית וא� המערכת הציבורית לא מאפשרת את הדבר הז

אז באמת במקרה , כי אי אפשר לחנ" בלי ערכי�, משהו חשוב לי

  . חפש את המפלט שלי בחינו" הפרטיאאני , הזה

  

 והי. נויהרשתות אלו  אי" הגיע לספראני רוצה להתחיל  :הנאהמוחמד שו

מנהל בית אז .  בעיות בי� מנהל בית הספר למועצהו, בעיות בכפר

 יחד ע�  חוזה מסוי��תיאסגר פרטית והל" והביא רשת הספר 

, חברי מועצהיש מסביבו , ראש המועצה הוא חלש.  עסקה בשבילו

 כדי להעי� ה� רצו להביא חברות אחרות, דברכשה� שמעו על 

מי . את מנהל בית הספר שכאמור היה מסוכס" ע� המועצה

באו , ראש מועצה חזקבעבר היה . הילדי�?  של כל זההקורב�

ישבתי באתי ג� אני ו. ת בית הספררשתות והציעו לו לקחת א

. הראיתי לו כתבות בנושא, התנאי�שאלתי אותו על , איתו

,  שפנו כמה רשתותהיו. הקשיב לי והשתכנע שאיננו רוצי� רשתות

זה לא , יש פה כס�,  רשת הולכת ורשת באה.כאילו שזה מבצע

גירש הקוד� ראש המועצה . זה לטובת הכיס, לטובת התלמיד
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הוא רוצה , כבר יש לו בעיה, המועצה הזה בא ראש ,אות�

חברי הלכו , אי� לו אופי חזק,  הקואליציה לוחצת עליו.קואליציה

 אני קראתי את כל החוזי� . רשת אחרתהביאוהקואליציה ו

  .ה להעי� את מנהל הבית ספרהיתנאי ראשו� ה. שלה�

לפני כ" ג� . מנענו בכוחההורי� אנחנו  ההפרטה בשנה שעברהאת 

די� מילתמגמה  של כני�  אצלנו מכללת סה עכשיו הקימ.שנתיי�

 שכרו בית ?מה היא יכולה לעשות אית�. שי� מאודחל, חלשי�

קיו�  לתנאי� אי� בו שו� ש ב� כמה קומות ,ביתבעצ� שזה , ספר

 לגבי הייתי במועצה כבר כמה ימי� בשביל לקבל פרטי�. בית ספר

אי� , שרו� קאי� לה� ש,  אי� לה� שו� פרטי�.מה שקורה ש�

 לא ?כמה תלמידי� הולכי� לש�. לה� שו� תיאו� ע� המכללה

אי� לה� שו� .  לא יודעי�? איזה תקציב המכללה מקבלת.י�יודע

  . זה כבר במדינה אחרת, שו� דבר, מידע

  .עד כא� לגבי הרשתות 

הבעיה שלנו ביסודי , זה לא התיכו�, הבעיה שלנו במגזר הערבי

הוא כאשר , תיכו�המהישגי� בוא לדרוש  אני לא יכול ל. ובחטיבה

היסודי שעולי� חטיבה ומה מ,הרבה תלמידי�, מקבל תלמידי�

היו הרבה מאד מקרי� של העתקות  . ביתי�לתיכו� אנאלפ

כולל  .והציוני� לא משקפי� באמת את רמת הידע של התלמידי�

אפילו  , קרובי משפחה שלה�שהעתיקו עבור מנהלי בית ספר 

בשביל להעתיק לקרובי משפחה , ו& לבית ספרהביאו מורי� מח

  . שלה�

  ?מדינהואיפה הפיקוח של ה  :יוסי דהא�
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, המועצה אצלנו לא קיימת בכלל. אי� שו� דבר, אי� פיקוח  :הנאהמוחמד שו

להתנער רוצי� אז כול� . ככלל, כל המגזר הערביגבי לנכו� וזה 

 עכשיו אני. על הרשתות האלוי� אותה זורקו, מהאחריות הזו

  . מפחד מהרשתות האלה שייכנסו

 נוהייואמא שלה אני , יסודיבית הספר הייתה הבת שלי בסו� הכש

סו� ב. שו� דברלא למדה כמעט  חו& מזה י� אותה בביתמלמד

, מה הציוני� שלה, לשאול מה קורהשנה אני הול" לבית ספר ה

במציאות , ציוני� מאה אחוז, אני רואה את הבת שלי מאה אחוז

 לקחתי כל הורה שיצא, עמדתי בצד. ד אותהמה אני מלמאני יודע 

שלושי� ושמונה , ארבעי�, אני מסתכל. את התעודה שלו

 .כול� מאה, אי� שמוני�, אי� תשעי�. כול� מאה אחוז, תלמידי�

עשה וביקשתי מהמורה שי הלכתי לחטיבה .זה שקט תעשייתי

אחרי שפניתי למשרד החינו" . אמר שאינ� עושי� .מבח� קבלה

, הלכתי לש� אחרי שעשו את המבח�. הכריחו אות� לעשות מבח�

התברר , מה ע� השאר שאלתי. בסדרהוא אומר לי הבת של" 

 .  שיודעי� לקרוא ולכתובשבכיתה של הבת יש ארבעה תלמידי�

ועכשיו . שליש בסדר, תוציא שני שליש, השאר: המורה אמר לי

ית ספר לא  שההורי� יקימו בא� נבוא ונעשה הפרטה אני רוצה

   . איזו רשת

לשעבר , אני רוצה לפנות לדוקטור חיי� אילוז איילו�. תודה רבה  :יוסי דהא�

כיו� הוא מחזיק תיק החינו" במועצת , "עמל"יושב ראש רשת 

א� , שאל אות"אאני , שני הכובעי�ב אתהכיוו� ש. מבשרת ציו�

להכניס את הרשת החדשה , היית ממלי& למבשרת ציו� למשל
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קחת את בתי הספר כשיו מציעה לרשויות מקומיות להזאת שע

  ?שלה� ולנהל אות�

כי , שאורית אמרהרוצה להתייחס לדברי�  קוד� כל אני   : איילו�חיי� אילוז

 אי� ספק שהתחלנו לראות את .אני חושב שזה מאוד חשוב

זה התגבר , כבר בתחילת שנות התשעי�הבריחה מאחריות 

ג� , בצורה מאוד מובהקתזאת  אנחנו רואי�. ומתגבר יותר ויותר

 בנושאי� שהיו במהות החברה .בריאות, בנושא של רווחה

שלמדתי אז עבודה כ .הסוציאלית כפי שקראנו לה בשנות השבעי�

של רשת , ו לראות איזה מודל אנחנו רוצי� לאמ&סוציאלית ניסינ

זרחיה ואי� ספק שהגענו שתית� איזשהו ביטחו� סוציאלי לכל א

של לתת את אותה , ות מבחינתנו היה אידיאלי לפחממצב שהוא

 ההפרטה הזאת .למצב שאי� יותר רשת ביטחו�, רשת ביטחו�

שזה בנושאי� , התחילה בדברי� שנראו בהתחלה טריוויאליי�

שהממשלה החליטה שהיא לא יכולה לתת בה� את הפתרונות 

נושא של לה עמוקאוד חדרה בצורה מואת המעני� ולאט לאט 

דברי� שהתחילו כבר לזעזע את המערכת היה אחד ה. החינו"

שבאו לתת מענה , הנושא של המכינות הקד� אקדמאיות

בעיקר ,  שבה הרי בגלל שזו מערכת החינו" עצמה.לפריפריות

המכינות באו לתת את , לא הגיעו התלמידי� להישגי�, בפריפריות

ג� את אותו מענה באה ולקחה חברה ,  שלב באיזשהו.המענה הזה

לפחות שלושי� או ממשרד החינו" דר" אגב קיבלה פרטית ש

ארבעי� פרויקטי� רק בשני� האחרונות בנושאי� שהיו במהות 

אני חושב  שזה ג� . במהות שלו, של החברה הישראלית בחינו"
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שמצד , כשהתחילו ההקבצות, התחיל בנושא הזה של האינטגרציה

ילו שש� התח, ומצד שני היו לנו הקבצות, אחד באה האינטגרציה

ההפרטה שאי� ספק . לתת למי שיש לו את האפשרות לקבל יותר

י השוויו� הבסיסי והמרכזי אשל מערכת החינו" עצמה יוצרת את 

אתה צרי" ,  עצ� העובדה שכדי לקבל חינו" יותר טוב.ביותר

, הורי� של" יהיה כס� ואתה צרי" לבוא ממעמד יותר גבוהלש

אני חושב . וויוניתמזעזעת את כל היסודות של חברה צודקת וש

פרופסור רובינשטיי� ע� כשהייתי יושב , בזמנו, שאחד הדברי�

אחד המאבקי� שלנו , יה שר החינו"הששריד  ע� יוסי ולאחר מכ�

שזה היה בפירוש . היה כל הנושא של הבחינות הפסיכומטריות

, רבה כס� יכולי� ללכת לקורס פע�הלה� אנשי� שיש , כס�

 .אות טובות ולהגיע ע� הישגי� טובי�להשיג תוצ, שלוש, פעמיי�

וע� בחינות שלא מבוססות על , ע� מורי� פרטיי� בבתי הספר

למידה אתה יכול להגיע להתקבל על אלא בעיקר , איזשהו כישרו�

המגמה לגבי  . אליה�שאחרי� לא מתקבלי�, לחוגי� ולמגמות

שהייתה לדעתי מהרעיונות היפי� ביותר שיכלו , של המכללות

לתת אפשרות של השכלה גבוהה ג� שמטרתה , דינהלהיות במ

 כיושב ראש חבר המנהלי� של מכללת .לאוכלוסיה מהפריפריות

ג� לחברה הבדואית , אני יודע עד כמה לפחות בדרו�, "אחווה"

וג� לחברה הישראלית שחיה באזורי� האלה של קריית מלאכי 

א אני רוצה להתייחס לנוש. נתנו המכללות האלה מענה, ובסביבה

אנחנו , כי חשוב להדגיש כשמדברי� על רשתות, הזה של הרשתות

מצד אחד על רשתות אנחנו מדברי� .  מעורבתמדברי� על קבוצה
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למרות שבסופו , בתחו� הטכנולוגי, "מיתא"עמל ו" אורט"כמו 

במדעי� , מסלולי� עיוניי�הרבה מהפעילות הייתה ב, של דבר

של משרד העבודה  בתי ספר ומצד שני,  מקצועיי�ולאו דווקא

שהיו ,  בבתי ספר של משרד העבודה והרווחה דר" אגב.והרווחה

, א� תלמיד לא ניגש לבגרות, לומדי� מספר ימי� בשבוע ועובדי�

משרד העבודה והרווחה אי אפשר היה להגיש ל השיו"כי בגלל 

 אי אפשר היה אפילו . מוסדכי אי� סמל, תלמידי� כאלה לבגרות

באקסטרני לכאורה שה� ילמדו , יהלשל� את זה והפתרו� ה

 אבל השורה התחתונה .ואנחנו נממ� את זה, ובבתי ספר פרטיי�

 ,שנמצא ג� במגמת הטכנולוגיות האלה, שכמעט אי� תלמיד היו�

 שזה לא, לפחות של ארבע עשרה יחידות, לא מוציא בגרותש

, א"י% התחלה שנותנת לו אפשרות להמשי" לואבל ז, בגרות מלאה

אחת בנושא הזה של רשתות צרי" לקחת בחשבו� ש. ד"י%ג ול"י%ל

זה להחזיק את בתי , הבעיות המרכזיות של רשויות מקומיות

 היו� אולי טיפה פחות אבל אי� ספק שבשנות התשעי� . הספר

רשויות מקומיות לא . היה משבר מאוד גדול ברשויות המקומיות

שרד וכשהכספי� הגיעו  ממ, הצליחו להחזיק את מערכת החינו"

ואז .  נבלעוהכספי� האלה בעצ�, החינו" לתקציב של המועצה

אותה דרישה באה  על רקע זה. להתקיי�היה ל ובית ספר לא יכ

לשמש רק כצינור מעבר של אות� כספי� כדי אפילו לרשתות 

" אורט"של הרשתות של , הגישה שלנו. שבאי� ממשרד החינו"

 הנו איתהייהגישה הבסיסית בכל רשות מקומית ש, "עמל"ו

התלמיד יקבל הרבה יותר מאשר הוא מקבל ש :במגעי� היא אחת
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א� המסקנה היא שאותו . זו הנקודה הבסיסית.  שנוצרבמצב

לא יקבל יותר , לא יקבל יותר העשרה, תלמיד לא יקבל יותר

לא יקבל יותר מבחר בכדי לקבל יותר אפשרויות , הזדמנויות

� חברות שהשבאות להבדיל כ . כלו�עשינולא , להגיע להישגי�

, כמו כל חברה עסקית בשוק הפרטי, ה אות�נחמה שמו פרטיות

 .כמה כס� ה� יכולות לייצר מהמערכת הזאת,  השורה התחתונהוז

השאלה א� אתה לוקח את , יצר כס�ימערכת יכולה לשהאי� ספק 

וכא� יש  ,אותו כס� שאתה מייצר ומשקיע אותו חזרה בבתי הספר

 מהל" שבא לחזק את מובילותרשתות ש יש . הבדל בי� הרשתות

 לתת לבית הספר את מה שהרשות המקומית לא ,בית הספר

, רת ציו�קח לדוגמא את התיכו� שהוק� במבשא .מסוגלת לתת

, הוא הוק� על ידי עמותה. שהוק� עוד לפני שהייתי חבר מועצה

שהעמותה יכלה לתת לאות� מנהלי� , מהסיבה הפשוטה ביותר

הרבה יותר גבוה מאשר המערכת הציבורית ולאות� מורי� שכר 

שזה לא יבוא על , אבל זה היה צרי" להיות ברור. יכלה לתת

כל עוד זה לא בא על ,  זו הנקודה פה.חשבו� האוכלוסייה החלשה

, חשבו� האוכלוסייה החלשה וכל האוכלוסייה נכנסת לבית הספר

אי� ספק שזו , מקבלת את המענה ומצליחה להגיע לתוצאות

על   אבל ברגע שאנחנו יוצרי� מסגרות שה� מסגרות.המטרה

לקנות את אותו חינו" יכול יכול לשל� ששמי , בסיס של תשלומי�

אנחנו מערערי� את . אנחנו יוצרי� פה חברות שונות, מצוי�

אני , בנושא הזה. היסודות שלנו כחברה שוויונית וחברה צודקת

ה המרכזית הנקוד, מסכי� לחלוטי� ע� עמיתי פה במגזר הערבי
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 בכל בתי ות דומוהייש, צריכה להיות קוד� כל שוויו� בהוצאות

  . הספר

משהו שהייתי צרי" , אני רוצה לפנות לכותבת המחקר. תודה  :יוסי דהא�

, שכתבה את המחקר, אז אני אבקש מנוגה . לעשות בתחילת הדיו�

וג� מה היא רואה כבעיות המרכזיות ג� , לתת לנו איזה מבט על

  .ל הדברי� שנאמרו כא�רקע שעל 

גיד ג� דברי� אאני חושבת שחשוב להסתכל על המכלול ואני   :נוגה דג�

אני חושבת שלמשל חיי� . אני לא מחפשת אשמי�קשי� א� כי 

 אני . של הרשתות הציבוריותהציג פה תמונה מאוד ורודה

, מסתכלי� היו� על רשתות מסחריותכשש, מסכימה אית"

הרשתות הציבוריות ,  ופועלותלמטרות רווחפועלות שבאמת 

עול� הרשתות מדובר בסוג כפי שניסיתי לתאר את . נראות טוב

ג� מפעילי� את ,  אנחנו ג� עושי� פרויקטי�.תאגידי חינו"של 

משרד . ג� מפעילי� את בתי הספר איפה שאנחנו זוכי�, המורי�

הרבה מאוד מהפונקציות שלו למה שמכונה מעביר החינו" היו� 

מוציא המשרד  .לתקציב הקניותפעולות מעביר , "יקור חו&מ"

 .רי�"כשבעבר היה מוציא בעיקר למלעל פעילויות מכרזי� לשוק 

עילה פ שהכמו הדוגמא של המכללות והאגודה לקידו� החינו"

התפתחו לנו . ולאחרונה עברו לחברה מסחרית אות� במש" שני�

ל יש אב,  שמתחרות על תפעול תכניות חינו" גדולותחברותשלוש 

ניהול , ייעו& לפרויקטי�היא   החברות ההתמחות של.עוד חברות

בעצ�  �ה. כל המילי� האלה, לוגיסטיקה, אסטרטגיה, פרויקטי�

מי� צינורות שמתווכי� ואמורי� לחפות על חוסר היכולת של 
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 וג�. קוצ&אחרי שהוא , משרד החינו" להפעיל דברי� בעצמו

הוא אחד , שלהמשו� שמשרד החינו" מבי� כל משרדי הממ

 מבחינת יכולת הביצוע שלו ואני המשרדי� החלשי� והמנווני�

לתו" החלל הזה נכנסות חברות  .אומרת את זה בצער רב

אנחנו מדברי� על ,  שעושות הו� כס�ארתיישתמסחריות מהסוג 

 אבל תפעול .בתפעול פרויקטי�, מאות מיליוני� של שקלי� בשנה

, ד החינו" באמת יושבשהו טכני שמשרזה לא מ, פרויקטי�ה

תעשו את המשכורות מנהלי כמו מפקח ונות� לה� איזשהו היבט 

הפיקוח על החינו" שהול" ומצטמצ� על  אנחנו מדברי� .למורי�

ח בקרת "כמו דו, אמצעי פיקוח מרכזי, למשל. מהרבה היבטי�

מנהלי בתי הספר שדיברתי .  נעשה על ידי חברה מסחרית,התק�

 ,פשוט לא מביני� בכלל בחינו"י החברה שנציגאית� אומרי� לי 

 כל דבר ובסו� אפילו לא מעבירי� לנו אנחנו צריכי� להסביר לה�

ח בקרת התק� שהוא אמצעי ביקורת מרכזי " וזה דו.ח"את הדו

מה שמשרד החינו" מכנה דוגמא אחרת היא  .של המשרד

 ."אופק חדש" כמו תוכנית )לא תמיד רפורמותשה� (רפורמות 

מטמיע  "מי ש, טובה או רעההתכנית ס לשאלה א� מבלי להיכנ

את ,  מאוד מעורפלזה סוג של מונחאגב , מטמיע, "את הרפורמה

. מכו� פרטי, "מ�"זה מכו� ,  לתו" מערכת החינו""אופק חדש"

, אי" מערכת החינו" יכולה לנהל רפורמה באמצעות חברה פרטית

 יכולה  אי" מערכת החינו"?שהיא ג� לא מומחית בהכרח בחינו"

כל , כל התוכניות המשלימות, להפעיל פרויקטי� שלמי�

 יש ?באמצעות גופי� מסחריי�, של תגבור, התוכניות של רווחה
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 ע� הפיקוח ההול" ומתרופ� של משרד, פה המו� כס� שמתגלגל

 . הדברי� האלהי� מה מצמיחאי� הרבה פיקוח על באמת, החינו"

שב של משרד מהח, כפי ששמעתי אותה במו אוזני, והשיטה

עכשיו , רי�"כ זאת אומרת נתנו את זה למל.זה לרענ�, החינו"

 אנחנו חוששי� שגופי� .נחלי� את הגו� כדי לרענ�, מכרז חדש

 שזאת הייתה .ותו פרויקט יותר מדי זמ� יתנוונושיעשו את א

זה מ� תפיסה מאוד . תשובה לשאלה למה בעצ� עברת� למסחורה

זה כל הנושא , קורהס� שבו זה תחו� נו. ית של החינו"קרטטכנו

 כשכא� יש לנו מצד אחד שוק של עמותות .של תוכניות לימודי�

שמנסי� למלא את החלל של חינו" ערכי , וגופי� אידיאולוגיי�

יש לנו כניסה מאוד מאסיבית , אבל חו& מזה. שהול" ומצטמצ�

עכשיו הכניסה . של תאגידי� מסחריי� לתו" העול� של החינו"

נעשית על , ע חלל ביכולת שיפור של משרד החינו"על רק, והז

ג� . לא על בסיס אינטרסי� חינוכיי�, בסיס אינטרסי� מסחריי�

 כל   .מאוד משפיע, הסיפור של מי אתה ומאיפה אתה בא, כא�

, וג� האנשי� שדיברתי אית�, המחקרי� שנעשו בנושא

שההורי� בה� , בבתי ספר חזקי�. משרטטי� מפה מאוד ברורה

יש , ההורי� עושי� איזושהי סלקציה של התוכניות האלה, �חזקי

 יש יכולת להגיד כ� יזושהי שליטה וג� למנהלי בתי ספרלה� א

ההורי� לא משתתפי� במימו� , ככל שבית הספר חלש יותר. ולא

הרשות חלשה כש .זאת אומרת זה נהיה פילנתרופיה, של הפרויקט

. אי� בחירה, להש) מימו� תוא�(ינג 'צטלא יכולה לתת את המו

במקומות , ואז למעשה העסקי� בוחרי� לה� את התלמידי�
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כי בעצ� אי� תחלופה וא� אי� לי שעות ואי� , שרוצי� לקבל אות�

 וא� אני יכול לקבל .אז אני מוכ� לקחת כל דבר,  מורי�מספיק

עורי� בשירק שבו יכדי שהתלמידי� לא , העשרה מדעית

אז ,  פעילות חינ� לועהציוחברת הייטק באה ומפרונטאליי� 

של מאד מאסיבית אז יש היו� ג� חדירה . הפיתוי הוא עצו�

מעבר לתכנית . בעיקר בפריפריה, חברות ההייטק לבתי ספר

 מתנהל של תוכניות הלימודי� כל השוק היסוד של משרד החינו" 

יש , אי� הכוונה מרכזית של משרד החינו". לחלוטי� כשוק חופשי

, נת תכני� מסחריי� בצורה מאוד חלקיתאיזושהי וועדה שמסנ

 .מותגכמו שימוש גלוי ב, זאת אומרת תכני� מסחריי� בוטי�

אבל כל ההתקשרות נעשית ברמה של בית הספר והרשות 

 וככה אנחנו קוראי� בעיתו� על תוכניות שנפסלו .המקומית

כי בתי ספר , וחוגגות, לכאורה על ידי הוועדה לאיסור פרסו�

 ולהשלי� שעות שחסרות יקחו כל דבר כדי לגוו�  ישאי� לה� כלו�

בעצ� יש ,  כשאי� מימו� ציבורי.ולהתחרות בבתי הספר האחרי�

בתי ספר ב. העשרההתכניות מימו� פרטי של הורי� שמנהלי� את 

בבתי ספר חלשי� , חזקי� אנחנו רואי� בעיקר תוכניות העשרה

 סוג של ,רזה סוג של תוכניות תגבו, רוב התוכניות שרצות, אגב

 שמערכת החינו" הציבורית כבר לא השלמה של לימודי היסוד

כל הדברי� שהיבט אחרו� שאתייחס אליו זה . מסוגלת לתת

נו" ישל ניהול החתרבות התאגידית להאלה מתקשרי� ג� 

 במסגרת התרבות הזאת .וזכרה פה על ידי יוסי ועל ידי אוריתהש

אז , ות השבוע א� נתחבר לחדש.אנחנו עוברי� למדידת תפוקות
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שעומד להיות מוחל , חדשות השבוע זה ג� משטר המדידה החדש

 מבלי שעשינו שינוי מהותי זאת. OECD%ברוח ה, על מורי�

מבלי שעשינו שינוי מהותי בפיקוח , בתנאי העבודה של המורי�

והסיפור הזה ע� המורי� . למד באמתשל משרד החינו" לגבי מה נ

, של בחינות השוואתיותדל הג בעצ� המש" של כל המער" הוא

,  ג� א� המטרה שלה� טובה.בחינות פיזה, ב"יצבחינות המ

, והטענה הלגיטימית שצרי" לקיי� איזה שה� מדדי� של החינו"

בות את כל החינו" למדידת הישגי� ואת בתי הספר תה� מנ

שבדר" יש כ . הישגי� בכל מחירלמקצועות היסוד וליכולת להציג

ציטטתי פה סקר שעשתה . מימו� הפרטילח& עצו� להגביר את ה

 מאות קבלני משנה פועלי� בבתי ספרשש לפיו הסתדרות המורי� 

 א� בית .ההורי� משלמי�, ו�בתשל. להכי� תלמידי� לבגרות

צליח לגייס כס� אז בית הספר משל� ועושה את הספר ה

אנחנו מכניסי� ,  במצב כזה.המינימו� שהמערכת אמורה לעשות

י�  מבחני הערכה כמו פיזה ועוד מדדי� למורעוד מיצבי� ועוד

 את איכות י�לא משפרוברור שהמדדי� והמבחני� האלה 

 הצד . עוד לח& להציג הישגי� בכל מחירי� רק יוצר�ה, החינו"

 דה שהיו�בוזה הלח& שמופעל על מורי� והע, השני של המטבע פה

 זה נהיה משהו .י תלמידי� מקבלי� שיעורי� פרטיי�המונ

 .כל מי שיכול להרשות לעצמו לוקח שיעורי� פרטיי�, סטנדרטי

אני לא , בתו" המערכת הציבורית, זאת אומרת ג� הורי� נאלצי�

לשי� הרבה מאוד , על בתי הספר החצי פרטיי�, מדברת עכשיו

 ר למדידת תפוקות מחלישה עוד יותרהמגמה הזאת של מעב. כס�
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מאד ומצ� מצו  חלששהוא ג� ככה, את הפיקוח של משרד החינו"

 בפרופורציה למוסדות חינו" שהוא המפקחי�מבחינת מספר 

 ויש לנו סיפור של ביצה .חפקהוא לא מאפשר באמת ל, מטור�

 כל תהליכי ההפרטה האלה והתרבות התאגידית בתו" .ותרנגולת

, החינו" לא רק שמעצימי� את אי השוויו� בצורה מאוד חזקה

שהיא בעיני היא בצורה , אלא ג� מחלישי� את משרד החינו"

, הפכה בתו" משרד החינו"מא� לא תהיה . כמעט בלתי הפיכה

קשה להאמי� שמשרד החינו" יצליח לשלוט בכלל בכל התהליכי� 

היו� התחושה היא שהשוק מתחיל לשלוט במערכת . האלה

  . החינו"

,  מצד אחד כאילו מצטייר. הדברי�רק מילה אחת לגבי זה  : איילו�חיי� אילוז

יוצאי� להפרטה אז אנחנו עושי� את זה הרבה יותר שא� אנחנו 

פרוייקט שנועד לתת מענה אני נות� את הדוגמא הזאת של . טוב

 המחיר ,בזמ� שאורט ניהלו אותו. לאוכלוסיית תלמידי� עולי�

 כי ה� נתנו את המורי� הטובי� גבוה יותרשלה� היה מחיר 

דבר ל מי שזכה בסופו ש. שהעלויות שלה� יותר גבוהות, ביותר

ושיל� לה� את ' ב%ו' מכרז היה גו� שהביא סטודנטי� בשנה אב

 ת תמונהמצטייר. כמוב� שהתפוקות ירדוו, השכר המינימאלי

וזה בפירוש , כאילו ההפרטה הזאת יוצרת חינו" הרבה יותר טוב

עוד נקודה . בנוי בעיקר על שאלה של מחירכי זה .  המצבלא

ור חו& מתחיל קימל כל הנושא שהיא ש גיששמאוד רציתי להד

שבאה ואומרת , זו מדיניות מאוד מכוונת. ונגמר במשרד האוצר

, משרדי� הממשלתיי� את� יכולי� לקבל הרבה יותר כס�ל
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 לאט אחרי  ולאט.אבל שזה לא יהיה אצלכ�, אנחנו נשקיע יותר

  . ה� מתחילי� לקצ& ולקצ&, ה החוצהשה� מוציאי� את ז

בעצ� עשה את שחוק חובת המכרזי� נוגה מזכירה את , כ�  :יוסי דהא�

ביניה� את , המהפכה הזאת שמכריח את המשרדי� הממשלתיי�

לקבל את ההצעה הזולה ביותר כאשר אי� , משרד החינו"

  . התייחסות בכלל לאספקטי� חינוכיי� ואחרי�

שהוא מפקח בחינו" , עכשיו אני רוצה לפנות למר קובי עמר

אתה ,  לפי התיאור כא�.ממשרד החינו", הממלכתי דתי בירושלי�

   .....איזה דמות סימבולית בלבד

 מיו� בי� יש להבחי�: הערה ראשונה. אחלק דברי למספר נקודות  :קובי עמר

ות ו בשני קצכמי שניהל שני בתי ספר,  לפחות בעיני.לבי� הפרטה

וכמי שמצוי בחברה , הקשת החברתית בישראל עד לא מכבר

בעיקר בבתי , תלמידי�במיו� שהיא אלופה , הדתית לאומית

י� שלנו יאחד החולאומר בכנות כי זהו . יסודיי�%הספר העל

יש להדגיש כי הסגרגציה , א".  לריפוי ולתיקו�ה הזקוקכחברה

. אידיאולוגי ודתי, בחינו" הדתי היא בעיקר על בסיס חברתי

יסודי הדתי %החינו" העל, אכ�. על בסיס כלכלי בשו� אופ� לא

� א" ג� בבתי הספר הסגרגטיביי� ביותר עולה המו� כס� להורי

לומדי� תלמידי� שהוריה� אינ� יכולי� לשל� סכומי� גבוהי� 

. המיו� הוא בפירוש לא על בסיס כלכלי .אלו או לשל� בכלל

א" אי� . זו עובדה. החברה הדתית מוכנה לשל� עבור חינו" מיטבי

כ" . היא מניחה את התשלו� כתנאי להתקבל למוסד שנחשב



  

  

 

 25 

יש לראות את הסגרגציה כסוגיה בפני עצמה ולא כחלק , שלדעתי

  . מתהלי" ההפרטה

ניהלתי שני בתי ספר  , כאמור. לעצ� עניי� ההפרטה: הערה שנייה                       

כיהנתי כמנהל .  בשני קצות הקשת החברתית בישראלעל יסודיי�

התיכו� באולפנת עפרה שנחשבת לאחד מבתי הספר היוקרתיי� 

לאומי ולאחר כעשור כיהנתי כמנהל הקריה %בור הדתיבצי

ס תיכו� "דווקא כשניהלתי בי. ת בבית שמש"החינוכית אמי

הצעות וליוזמות רבות של המו� גופי� זכיתי לציבורי בעיר פיתוח 

לעיתי� יכולתי להשתעשע . וראיתי בה� ברכה, משרדיי�%חו&

 אי� לי אבא %" י יתו� אניאשרי" :במילותיו של מוטל ב� פסי החז�

 %את� דוגמא  .כול� רוצי� להיות אבא ואמא שלי ולתרו�ואמא ו

ממוצא אתיופי יכול לאכול כמה פעמי� ילד הא� תוכלו לשער 

זאת משו� . לפחות שלוש או ארבע פעמי�: תשובה? ?צהריי�

ארבעה גופי� רוצי� לתרו�  כדי שתהיה ארוחת %שלפחות שלושה

מסביר לגופי� ? ס"הל בינמה עושה מ .צהריי� לילד האתיופי

השוני� שאסור ולא נכו� להבדיל את יוצאי אתיופיה משאר 

ומסביר ומשכנע שמומל& , החברי� שאינ� עולי� חדשי�

כ" . שיצטרפו אליה� לארוחה ג� חבריה� הוותיקי� באר&

מרוויחי� עוד מספר לא מבוטל של תלמידי� שזקוקי� לכ" 

וע חינוכי חברתי וארוחת הצהריי� הפילנתרופית הופכת לאיר

בזכות הפילנתרופיה והגופי� הזכייני� של המשרד בביצוע . מגבש

ס בפריפריה החברתית "פרויקטי� כגו� פנימיית יו� יכול מנהל בי

א� זו תוצאה של , מבחינה זו.  להגדיל משאבי� ולעשות יותר
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זו , אבקש להדגיש, ע� זאת. הפרטה כי אז יש לבר" על כ"

אי� זה פותר אותנו . צדקה וחסד, תרופיההתנהלות על בסיס פילנ

כחברה וכמדינה מבעיות הצדק החברתי וממחויבותה של המדינה 

צדק הוא צדק וצדקה היא . כקהילה רחבה וגדולה לקחת אחריות

  . צדקה

. השלכות ההפרטה על הפיקוחשאלת� לגבי :                         נקודה שלישית

, לכתי לשאול את הותיקי�הבפיקוח חדש מכיוו� שאני יחסית 

דעת� על שאלתי ל. לפחות עשר שני� במערכתאלה שנמצאי� כ

הא� התהלי" החליש  ?ההפרטה והא� זה נוגע לתפקיד הפיקוח

בתחילה  ?אות� או כרס� במעמד� או גר� לשינוי בתפקיד�

ממתי יש הפרטה "? "הפרטהכבר יש ה" :קיבלתי תשובה מעי� זו

אפשר לראות  %מחד ? סוד תשובה זותהיתי מה עומד בי "??בחינו"

ה האלה לא 'החבר, איזה יופי, ולומר בצורה מאוד יפה את זה

, הפיקוח מצוי עמוק בבתי הספר.   חריג בשטחחשי� בשו� דבר

מצוי בתו" המפקח . ואי� פחיתות בתפקיד, רער מעמדולא התע

כדת , וק הפיקוחהזירה הזאת והוא מפעיל את הפיקוח על פי ח

  נית� ג� לחשוב כי שמא ואולי תשובה זו  מלמדת %יד"  מא. וכדי�

על ניתוק מ� המתרחש בשטח ועל חוסר ערנות של המפקחי� 

אפשר ג� שהמפקחי� עדי� . לתהליכי� שאנו קוראי� הפרטה

וערי� למה שקורה בשטח א" אינ� מגדירי� את התהליכי� 

מה כדי להבי� , תראז נכנסתי לעובי הקורה קצת יו? כהפרטה

בבתי הספר , רגע:  את אחד מעמיתי שאלתי.ש הדברי�פירו

? לא מתקיימות תוכניות שאינ� מטע� המשרד שבפיקוח של"
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הא� לא חל פיחות או כרסו� במעמד או בתפקיד של" כתוצאה 

מצד אחד . מורכבותקיבלתי תשובות ? מהתערבות חיצונית

מאיד" , תוכניות התערבות והעשרה וליווימברכי� על מפקחי� 

אי� זה . ייב אות� להיות דרוכי� ולבדוק כל העת מה קורהזה מח

שמעתי ג� אומרי� שתהליכי� של מיקור ! כ�...ו. פשוט כלל ועיקר

 הכנסת�, לדוגמא. חו& מכרסמי� בתפקיד� ובמעמד� הפדגוגי

י רשתות חינו" " מלווי� אישיי� למנהלי בתי ספר המופעלי� עשל

 חו&  ידי גופי�על, אמנ�, זה נעשה ".אבני ראשה"י "או ע

 כי� תומי� למשרד החינו" וה� קשורא" ה�, י�ממסדי

ובעיקר בחינו" היסודי היה , בעבר, ע� זאת . דבר נפלאי�מייצרו

התומ" והיוע& כמו ג� , זה המפקח שביצע את תפקיד המלווה

בעבר היה איזו� בתפקידו של מפקח בי� היותו . המבקר

supervisor היותו �לבי inspector. והוא ידע דו היה  מעמ �אית

 וג�  הללו ולהיות ג� התומ" והמלווה והחונ"לנוע בי� הקצוות

כתוצאה מכניסה ,  כיו�.הזה הופראיזו� דומה כי ה, כיו�. המבקר

 בי� א� אלו מלווי� אישיי� למנהלי�,  מקצועיי�של מלווי�

אלו א� בי� , שהאעל ידי אבני ראו ,  רשתותי "המופעלי� ע

, י גופי� חיצוניי�" המופעלי� בבתי הספר ע�פרויקטיל מלווי�

תפקידו . מעמדו הוע� . שוליהמפקח מוצא את עצמו יותר ויותר 

, זאת ועוד. supervisor ופחות inspectorנדחק יותר לכיוו� היותו 

.  הופ" להיות יותר ויותר קשה לביצוע inspector%ג� תפקידו כ

ה� משו� ,  ומתיו נכנסאלו תוכניות לדעת לעקוב וקשה לו מאוד 
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ריבוי התוכניות המציפות את השוק וה� משו� שהעומס עליו של 

, זאת ועוד .  מאד גדול)  בתי ספר ולעיתי� א� יותר30 % ל20בי� (

בשני� האחרונות אנו עדי� למגמה של רשויות מקומיות ושל 

רשתות חינוכיות לתפוס יותר ויותר מקו� ותפקיד פדגוגי ולא רק 

 מגבילי� את יכולתו של המפקח להיות רלוונטי כל אלו. מנהלתי

הוא מוצא את עצמו עומד . ומשמעותי עבור בתי הספר שבפיקוחו

 צרי" הוא אולי יש עוד משהו חדש ש? מה נכנס הפע�:על המשמר

בטא את התסכול הזה מ. הוא צרי" לרדו� אחר הקצב ? עליולדעת

יה יש מפקחי� שפיתחו אסטרטג.  למהלכי�הרצו� להיות שות�

 .וו ע� מנהלי בתי הספרעל בסיס קשרי� עמוקי� וטובי� שט

באופ� זה ה� מיודעי� יותר ויותר לגבי תוכניות וגופי� מתערבי� 

 של וממילא ה� ג� משתדלי� להציב את עצמ� בראש ההובלה

אבל ה� ,  אולי ג� מוטב שלא,ה� לא יכולי� לקבוע. המהלכי�

שאני , יש לומר, מו כ�כ. אולי ג� מובילי�, מנסי� להיות שותפי�

שה� כ, ג� הגופי� החיצוניי� המסחריי� או הפילנתרופיי�חש ש

רוצי� להיכנס פנימה למוסדות ה� רוצי� את ההתערבות ואת 

לא רק כדי לאשר או לעודד את , לטעמי. השותפות של המדינה

מתו" מגמה לשותפות , כניסת� למוסדות אלא מלכתחילה

המדינה יראו בתוכניותיה� חלק נציגי , אמיתית וכדי שהמפקחי�

  . בלתי נפרד מ� המערכת הכוללת

  . וזה נות� את הלגיטימציה לקבל את הכס�   : איילו�חיי� אילוז

  ?למדינה   :קובי עמר

  .ברור   :חיי� אילוז
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כדי שאני , אני לא חושב שהייתי צרי" לחתו� על משהו, לא ברור  :קובי עמר

  .קבל לגיטימציהא

  ...עצ� השותפות הזאת מחייבת אבל , לא  :חיי� אילוז

ג� , שיש ג� רצו� בשותפות, ל ברכהאני רואה את זה ממקו� ש  :קובי עמר

  .א� ה� גופי� שה� חו& ממסדיי�

נכנס גו� כשלמשל .  אשאל אות" שאלה יותר קונקרטית,קובי  :יוסי דהא�

זה שהמורי� יעמדו ,  עליואחד הדברי� שאתה צרי" לפקח, כזה

עכשיו מה .  של מורי�י�� פרופסיונאליבאיזה שה� סטנדרטיי

זה , חלק לא קט�לגבי בוודאי , לא לגבי כל הגופי�, שאנחנו יודעי�

. סטודנטי�,  שה� לא פרופסיונאליי�שה� מכניסי� אנשי�

 שיש ל" חדר נוצר מצב. שזה גו� מאוד גדול, קר� קרבלמשל 

 מבחינה .מורי� מפוצל לחלוטי� מכל הבחינותמורי� שהוא חדר 

סקי� עואלה מו אלה מכוסי� בהסכ� קיבוצי, סוקתיתתע

ה� ,  אלה עברו הכשרה.חוזי� אישיי�, חשבוניות באמצעות

, זאת כבר סיטואציה יותר קונקרטית.  לאאלה, מורי� מנוסי�

,  פה משהו מבני.תעזור לנו, ה� לא אומרי� ל" תבואבה 

  . אני חושב,שמבחינת התפקיד של" הוא יוצר איזה בעיה

המורי� והמדריכי� . אכ� יש כא� בעיה. אית"אני מסכי�   :רקובי עמ

הפועלי� בבתי הספר מטעמ� של גופי� חיצוניי� אינ� זקוקי� 

דומני , ע� זאת. לעבור את אישור המשרד ואת הקריטריוני� שלו

בבתי הספר מחויבי� לבצע מיוני� ומבחני�  כי הגופי� הפועלי� 

הגופי� , בכל אופ�. שתכלית� לעמוד בסטנדרטי� שקבע המשרד

חלק ניכר של תוכניות העשרה   שלמפעילה החיצוניי� ה�
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המדריכי� והמורי� בקר� קרב צריכי� לעבור , לדוגמא .וכדומה

המפקח לא נמצא בתמונה . ולא של המשרד, את המבחני� שלה�

 עובדה זו .המדרי" לא עובר דרכו,  עובר דרכוהמורה לא. בכלל

זה שיבקר את איכויות המורי� ס להיות "מחייבת את מנהל ביה

והמדריכי� שבאי� ע� תוכניות אלו וכצרכ� לדרוש מהגופי� 

יש כא� אפילו העצמה , מבחינה זו .המפעילי� את הטובי� ביותר

  .של תפקיד המנהל

, אות� בתי ספר במקומות חלשי� אבל לפני שהגעת דיברנו על , כ�  :חיי� אילוז

ולכ� אי� שו� , �� מנהלי� מקבלי� כל דבר שרק בא להבהש

  .פיקוח

 המשמש תיקי� יותרושאלתי את אחד המפקחי� הו, בדר" לכא�  :קובי עמר

שמופעל על , הוא באמת אמר לי. כמפקח על בתי ספר יסודיי�

 . בהקשר הזההיסודיי� הרבה מאד לח&ספר הבתי מנהלי 

רשתות חינו" יוזמות ודורשות , הרשות לוחצת, ההורי� לוחצי�

סיפר לי כי הוא  הוא .או פעילות כזו או אחרתוכניות כניס תלה

תוכנית חדשה רעיו� חדש או שכל , דורש מהמנהלי� שבפיקוחו

   לפתח� וה� מסתייגי� או רוצי� להרחיק מה� לח&שמגיעה

 שיתקשרו עימו לקבל חיזוק וגיבוי לעמוד בפר& או ...בלתי רצוי

ה ק הגדראי� בחו, ככל הידוע לי, ע� זאת . שיפנו אליו את היזמי�

  . שמחייבת את המנהל לעשות את זה

  .זאת אומרת כול� עושי� על בסיס אישי  :מוחמד איבדח

  .נכו�, נכו�  :קובי עמר
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אחד הדברי� שאנחנו . אני רוצה לפנות לאורית ולחזור חזרה  :יוסי דהא�

שה� , והמגמות הללו, והתוכניות הללו, יודעי� על הרפורמות הללו

חמש שני� אחרי שה� התחילו מגיעות הנה פחות או יותר 

ממש . כשגמרו לתרג� את כל המסמכי� המרכזיי�, באמריקה

 א� אנחנו מדברי� .מהאינטגרציה והלאה, אפשר לראות את זה

העניי� הזה של , על הערכה ומה שנוגה דיברה עליו עכשיו

ח ועדת "את דוג� א� ניקח . זה דבר מאוד מרכזי ש�, סטנדרטי�

פתיחת , במקומות אחרי�שנעשו פורמות שווה אותו לרנו, דוברת

השאלה מה אנחנו יכולי� ללמוד ממה , ניהול עצמי, אזורי רישו�

  . שקורה ש�

 , ע� זאת. חד משמעיי�אינ�בעניי� זה ממצאי מחקרי�   :אורית איכילוב

 פה .הביאו לשיפורלא אמצעי� אלו , על התמונה הכלליתבמבט 

ל בגדול לא אב, נותשומסיבות , וש� היו הצלחות כאלה ואחרות

הצליחו להביא לשיפור משמעותי , לא שיטות הערכהו הבחירה

מהפ"  ע� זאת צרי" להכיר בכ" ששיטות אלו חוללו  .בחינו"

,  בכל מרכיבי התהלי" הלימודי בבית הספר,להערכתי, הרסני

שיטות ; דהיינו בהגדרה של מהותו של ידע הראוי להנחלה

רכה של מידת רכישת הידע ושיטות ההע, ההוראה של אותו ידע

המנהלי� ובתי הספר מוערכי� על , ג� המורי�. על ידי התלמידי�

, לפיכ". במבחני� סטנדרטיי�� התלמידיפי ההישגי� של 

כמי , תלמידי� בעלי הישגי� נמוכי� נתפסי� לעתי� כאב� נג�

התמרי& איננו עוד לפעול . מורידי� את הממוצע הבית ספריש

גילוי נוס� של . אלא להרחקת�, תקשי�לקידומ� של תלמידי� מ
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ההפרטה בחינו" הוא כניסת גופי� עסקיי� ומסחריי� לבתי 

 חשבו על בעבר לא. עסק מכניסשחינו" הוא העסקי� גילו . הספר

הייתה לחינו" הגישה . סחורהשכלה ולא ראו בה, חינו" כעל עסק

תאגידי� מנהלי� בתי ספר , בארצות הברית כיו�. שונה לחלוטי�

החינו" הפ" להיות תעשייה אדירה המגלגלת . וזות חינו"ומח

המניעי� של עסקי� . ג� באנגליה המצב דומה. סכומי עתק

אחריות הפכה ה, למשל, כ" .להיכנס לתחו� החינו" ה� מגווני�

חשוב לבעלי . ציבורית של תאגידי� להיות חלק מהמיתוג שלה�ה

 מנסי� תאגידי�. שיש לתאגיד תרומה חברתיתהמניות להראות 

ה� מחדירי� את .  לעצמ� ציבור עתידי של צרכני�לרכוש ג� 

ת התלמידי� התרבות הצרכנית לתו" בית הספר במקו� לחנ" א

אי� .  ונזקיוהקפיטליז� הצרכנילהיות ביקורתיי� כלפי 

להעסקה של , של עובדי�ניצול לעוולות ול, למשל, התייחסות

ה של הגישה אי� התייחסות למהות. ולזיהו� הסביבה ,ילדי�

 אני ע משמ–אני קונה : "הצרכנית שזכתה לשלט חוצות המכריז

האי� זה ? האומנ� ייעודו של האד� מתמצה בכ"." קיי�

כניסת חברות  ?מתפקידו של בית הספר לחנ" נגד תפיסה שכזאת

בשל , במידה רבה, בעלות אינטרס כלכלי לבתי הספר מתאפשרת

לי בתי הספר לגייס פייה ממנהיקיצוצי התקציבי� לחינו" והצ

מחקר שער" תלמיד שלי לשעבר . כספי� ממקורות לא ציבוריי�

מלמד על בעיות נוספות של כניסת ) אס� שטיי� הנוכח בחדר(

הדרישה כיו� היא לניהול מעי� עסקי של . עסקי� לבתי הספר

נתפסת על ידי , עסקי�ס ע� "של ביה" השותפות. "ס"ביה
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 החלת  .תדמית� כמנהלות ומנהלות כגור� המשפר את יוקרת�

 עיצוב של ,אפוא, יש בה תאגידית בבתי הספר%התנהלות עסקית

של שיטות , עיצוב של תכני החינו", עיצוב של חשיבה, תודעה

ג� שהוא לא דעל פי ל מעוצב והכ. של שיטות ההערכה, ההוראה

הצרכי�  ואת שמעמיד במרכז את הילד,  הפדגוגיהדג�

 ת טכנילא בזוטא, מהותינוי עמוק ובשי, לכ�, מדובר . החברתיי�

  . תאו שולי

על הנסיגה מ� החינו"  בספר שלי באנגלית . שאלת על הצלחה                     

הציבורי כלול קטע הומוריסטי המספר על מהנדס ייעול שנכח 

גנה את יבקונצרט של התזמורת הפילהרמונית של לונדו� שנ

צותיו כללו ויתור על המל. הסימפוניה הבלתי גמורה של שוברט

 ויתור על כ"; חלק מהכנרי� ושימוש באמצעי הגברה כתחלי�

 ; או כלי הנשיפה, שהכינורות יחזרו על קטע שניגנו החלילי�

וכדי ,  של חזרות זמ�כדי לחסו", לתו הקרובעיגול טוני� עדיני� 

א� ש מהנדס הייעול קובע .ועוד, להעסיק נגני� פחות מיומני�

.  נית� יהיה לנג� את היצירה בשתי� עשרה דקותייושמו המלצותיו

  .ועוד, שכר עבודה, בלאי של כלי הנגינה, בכ" יחסכו חשמל

 שהשאיר את הסימפוניה ג� נוז� בקומפוזיטורמהנדס הייעול 

כניסת עסקי� לבית הספר משולה בעיני לכניסת . בלתי גמורה

 בשני המקרי� מדובר בהשפעה הרסנית. מהנדס הייעול לקונצרט

  . ולא בתרומה בונה

אחד הדברי� שאותי . אני רוצה לחזור לאבי קמינסקי. טוב  :יוסי דהא�

זה דווקא דבר , מטרידי� בעניי� של ההפרטה ברשויות מקומיות
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,  בעיית הדמוקרטיה. וזה העניי� של איבוד השליטההזכרתשאתה 

וה� לא . איבוד השליטה של האזרחי� על מערכת החינו" שלה�

אבל ה� בוחרי� נציגי� שה� יהיו ,  באופ� ישירמנהלי� אותה

וברגע שאתה מעביר את זה לגו� . אחראי� בפניה� על מה שקורה

לאנשי� אי� שליטה על מערכת החינו" וה� שזאת אומרת , נוס�

 וא� .אתה בעצ� לא מנהל את מערכת החינו"אבל באי� אלי" 

על זה שאתה לא מנהל טוב את , ה� ג� רוצי� להעניש אות"

כלומר .  שצריכי� להעניש"תוזה לא א, אז בעצ�, ערכת החינו"מ

כאשר האזרח בכלל מתרחק ,  העברת אחריות לגו� אחרפהיש 

או לקבל איזשהו די� וחשבו� באופ� ישיר על , ביכולת שלו לשלוט

  .מערכת החינו"

אבל אני רוצה להעיר כמה , ענה על השאלה הזואאני   :אבי קמינסקי

אני . חבר את הדברי� האלה ביחדאואני , הערות קוד� ברשות"

, כאלו ואחרות, אישית לא רואה את הרצו� של חברות מסחריות

זה חייב להיות , זה חייב להיות מסודר. לתת את הסיוע לקהילה

תכניות זה חייב להיות , זה חייב להיות ע� אמות מידה, מתוכנ�

זה חייב להיות ע�  , זה חייב להיות ע� הורי�, חינוכיות

  . מטרי� נכוני�פר

  .זה חייב להיות שוויוני  :יוסי דהא�

בזה שחברה מסוימת רוצה לבוא , אבל אני לא רואה  :אבי קמינסקי

אני לא רואה בזה כל , ולהשקיע משהו בתו" חברה ובתו" קהילה

י" לשי� את זה אבל לא צר,  צרי" לדעת אי" עושי� את זה.רע

שברשויות או , האני רוצה לחזק את זו, הדבר השני שנאמר. בצד
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, ומצד שני, שיש קבוצות חברתיות חזקותבה� במוסדות חינו" 

,  היבט פוליטימתו" מחויב , הרשות המקומית היא רשות ענייה

  .אחרת האנשי� לא יישארו ש�, לעשות משהו בתו" בית הספר

, אז ה� יעבירו כתובת, ג� א� אנחנו נהיה הכי חזקי� שבעול�

 את זה יפה דווקא במגזר הממלכתי ועושי�, והיו דברי� מעול�

אני חייב . ה� לימדו את האוכלוסייה אי" לעשות את זה,  דתי

אני עובד . לספר סיפור על הריבוע הכחול וזה קושר אותי לשאלה

הריבוע הכחול . אני מנהל אג� החינו" של ראש העי�, בראש העי�

בא אלי איש שלה� והציע . באזור התעשייה של ראש העי�ממוק� 

והציע לתת לבתי , יבוע הכחולנית הצרכנית של הראת התכי ל

והתוכנית ,  ראיתי את התוכנית. מאתיי� חמישי� אל� שקלהספר

אז . מרתי זה לא ייכנס למוסדות החינו"וא, לא מצאה ח� בעיני

ל שלו מיד "המנכ, ל שלו"ישב יחד איתי כמוב� הל" למנכשהאיש 

 עד שקיבלתי ע שעהרביותר מולא לקח , התקשר לראש העיר שלי

ואני עכשיו צרי" להסביר לראש העיר שלי למה אני לא . טלפו�

קבל מאתיי� חמישי� אל� רוצה למקבל תוכנית חינוכית וג� לא 

מה אתה , נפלת על הראש, ראש העיר אומר לי תגיד לי ו. שקל

 ואני צרי" לעמוד ... אנחנו פה רצי� אחרי השקל?השתגעת

 ולא.  לא קלכי זה,  הדברי� האלהבדברי� האלה ואני אומר את

כי היה לי מספיק אומ& מקצועי לבוא נכנסה התוכנית הזאת 

פיקוח ושל משרד השל , ולגייס ג� תמיכה נוספת, ולומר את זה

 אתה חייב .אז אני חוזר עוד פע� על הדברי� שאמרתי. חינו"ה

 לנווט את הדברי� וא� יש ל" את האחריות הציבורית
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ול למצוא את האיזוני� שבי� הדרישות של אתה יכ, הפוליטיתו

,  לבוא אלי"  לראש הרשותהגופי� שרוצי�לבי� כל מה , התושב

. סמכות, ממלכה, המדינ, לבי� הדבר שנקרא משרד החינו"

עכשיו . השאלה אי" אתה עושה את זה ואי" אתה מחזק את זה

יש . יש הבדלי� גדולי� בי� הרשויות, עוד פע� אני חוזר ואומר

. במצבי� מאד שוני�� חמישי� ושש רשויות בישראל מאתיי

, באות� מגמות שאפשר לחזק, צרי" למצוא את האיזוני� ולחזק

 איפה ולתת את הסיוע באות� מקומות שצרי" לחזק, לחזק

ראשי הרשויות ה� הציבור היחיד שנבחר ,  בסופו של דבר. שצרי"

 י� אתרספק לבוחה� מחויבי� ל, לכ�. אישית במדינת ישראל

מסייעי� לה� כדי לתת את כיצד  השאלה מה נותני� ו.הסחורה

ג� רוצי� להיבחר וג� ה� , ה� בסופו של דבר. הסחורה הזו

. השאלה אי" אתה עושה את האיזוני� האלהו, רוצי� לשרוד

ולפעמי� משאירי� את הרשויות נטולות כל . בגרות פוליטית

ל ע, יי�ודיבר על זה ח, אפשרות לזוז בתו" המדיניות הכללית

  . האוצר בעצ�משרד 

 יש איזה יחס .ר מוחמד איבדח"ד, שאלה אליי"מפנה אני   :יוסי דהא�

 ה� עוזבי� ,אתה אומר, מצד אחד. אמביוולנטי לחינו" הערבי

אנחנו ג� ,  אבל מצד שני.לא� אחד לא איכפת, אותנו בשקט

 מאד שיש פיקוח,  ג� מתו" וועדת דוברתועלהזה לא סוד , יודעי�

כ שמאשר או " למשל ידוע שיש נציג של השב.של המדינה הדוק

  . מנהלי� לבתי ספר ערביי�מינוי לא מאשר 

  .כ"או עובד קבל� של השב, כ עצמו"השב  :מוחמד איבדח
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, פתרו� של אוטונומיה למגזר הערביש,  למשל,אז אתה חושב  :יוסי דהא�

זר� המעיי� , כלומר שיהיה זר� כמו שיש זר� החינו" העצמאי

א� החינו" הערבי היה זוכה לאוטונומיה ?  יכול לעבוד, ניהתור

  ?הא� אתה חושב שהבעיות היו נפתרות, היה מנהל את עצמוו

כי זה משהו כ "נושא השבקוד� טוב שאתה הזכרת את   :מוחמד איבדח

  .שהוא צ� כל הזמ�

באוכלוסייה הערבית נמאס לדבר על , כול� יודעי� את זה ולנו  

  .  שכנעו אותנו שזה לא נכו�כי אפילו, העניי� הזה

או שבאמת רוצי� את ההפרדה הזאת .  שתי אפשרויותשי

שהאוכלוסייה הערבית תנהל ,  מבחינת חינו"לוסייה הערביתלאוכ

ובסו� התלמידי� שלה לנכו� את החינו" שלה כפי שהיא רואה 

 מי שישיג את .של בגרויותנניח  ,ייבחנו באות� סטנדרטי�

,   האלטרנטיבה השנייה.רסיטאותישתלב באוניב, התוצאות

 לא צרי" ואז. ו" הישראלי הרגילחינבלהשתלב במלוא הכוח 

לא צרי" , חינו" הערבי במחוז הצפו�ל נפרד להיות מפקח מחוזי 

אנחנו היו� כש. להיות מפקח לחינו" הערבי במשרד החינו"

 לאיזושהי ישיבת בירור הספר ע� המנהלי� של בתייושבי� 

כשמזמיני� את . כול� כבר מדברי� בעברית, נושא של חינו"ב

מדברי� , כשמזמיני� את המורי�, המנהלי� מדברי� בעברית

הפיקוח הנפרד . אז למה צרי" את המפקח הזה, אית� בעברית

  .את� אוכלוסייה אחרת, בכל זאת :מעביר מסר

מעבר לפיקוח . יתר מפיקוח תבלוהאוכלוסייה הערבית כל הזמ� ס

אבל א� .  א� אחד לא עושה שו� דבר,א� אחד לא נוק� אצבע
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יקוח של ופ תחת חסות  לשילוב מלאאנחנו מוכני�, אנחנו נשתלב

שיחולו עלינו .  נפרדלא פיקוח ערבי,  ערבילא מחוז, אותו מחוז

מישהו מבלי ש, ג� של קבלת מורי� בבית הספר, אות� חוקי�

ולא על סמ" , המורה הזה יתקבל או לא יתקבלשלמעלה יחליט 

אז אני לא מתייחס לעניי� הזה שחלק . רי� שלוהכישו

, חלק מהפוליטיקאי� הערבי� באוכלוסייה, מהאוכלוסייה

 להיות לא חייבזה  . שצרי" אוטונומיה בתחו� החינו"טועני� 

בכל , אפשר ג� להתקיי� בתור חלק מהאוכלוסייה. הפתרו�

. שר החינו" הכריז על שנת השפה,  הנה השנה למשל.התחומי�

מבחינת בתי הספר , רג� את זה כשנת השפה העבריתאסור לת

כמו שמתקצבי� . זה צרי" להיות שנת השפה הערבית, הערביי�

צרי" לתמו" בבתי ספר , ונותני� ותומכי� בבתי ספר יהודיי�

  . לחיזוק השפה הערבית, ערביי�

ההפרטה באמת מאוד . למוחמד איבדחאני רוצה להוסי� שאלה   :נוגה דג�

 אתה .אפילו יותר אולי מאשר במגזר היהודי, ביחזקה במגזר הער

בגלל כל , מוצא האחרו�את ההפרטה כסוג של הצגת את 

תייחס פה הבעייתיות של המערכת הציבורית ואני רוצה לה

ה נושא של מאבק של שהיתאבל , ח שלי" בדוהלא מופיעלדוגמא ש

ש�  .הפרטה בגני הילדי�ב מדובר . הערביועדת המעקב לחינו"

את חוסר הפיקוח ואת , את ההיבט המסחריאופ� מובהק בואי� ר

זה נהיה ,  בצורה  הכי בוטה.אוזלת היד של הרשות ושל המדינה

, מקימי� חברות, אנשי� פשוט קמי�. ביזנס מאי� כמוהו

משקיעי� בילדי� הרבה , מקבלי� תקציבי�, מפעילי� גני ילדי�
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, ברותזה ח, זה עמותות, יש תחלופה מאוד גבוהה, פחות תקציב

מאחר ,  הייתי רוצה להקשות עלי".בעניי� הזה אני לא מבחינה

מוצא מהבעיות של החינו" הציבורי כאת ההפרטה והצגת 

  ? אי" אתה רואה את התופעה הזאת, ולולשא

קוד� כל בעניי� הכניסה של העמותות והחברות בגני   :מוחמד איבדח

מותות אני קצת לא מבי� אי" זה לחברות ולע, ילדי� ובבתי ספר

,  ה� כ� יכולות לנהל את הגני� ואת בתי הספר?זה כ� משתל�

 . הרי זה אות� תקציבי�?שלטו� המקומי לא יכול לנהל את זההו

 בתקציבי� של משרד החינו" מקבלי� נדמה לי מאה ,להיפ"

. עמותות שבעי� וחמישה אחוז מהתקציבמוסדות בניהול ב, אחוז

, המועצות המקומיותאני חושב שחלק גדול מראשי . קצת פחות

מבינה ה� חלק מאותה קו, נעשה בהסכמת�, כל מה שנעשה 

 חזק מאוד העניי� של � נכנס ש.פוליטית של ראש המועצה

שבתמורת , קומבינה ע� חמולה מסוימתעושי� . החמולות

הוא מוכ� אחרי הבחירות להעביר לה� , רשות מקומיתבתמיכה ל

מותה או חברה תמורת תמיכה של איזושהי ע. כ" וכ" גני�

הוא יעביר את הניהול של בית הספר שלו לאיזושהי , מסוימת

מבחינת , וזה בשני� האחרונות באמת תפס תאוצה גדולה. חברה

באות� , תנגדות רציניתנתקל בהראש המועצה לא , האוכלוסייה

 אבל . רקע מפלגתי,זה על  רקע החמולות, יישובי� שיש התנגדות

ראש ,   מבחינת האוכלוסייה.ראייה מקצועיתזה לא מתו" 

, כי האלטרנטיבה שהוא מציע לה�, התנגדותנתקל בהמועצה לא 

, לא משנה, לניהול חברה, להעביר את בית הספר התיכו� נגיד
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כי בית , לא יוריד מהרמה של בית הספר, לא ייגרע, אורט, סחני�

האוכלוסייה נמצאת על . ספר ג� ככה נמצא ברמה נמוכה מאודה

 גרושי� ישלח את הב� שלו לבית כמהל מורה שיש לו כ, ס� ייאוש

 או .א� זה ביפו, א� זה בנצרת,  בחיפהא� זה, ספר של הכנסייה

 לאחרונה באו� אל  כמו אלה שצצולבתי הספר שה� פרטיי�

   . בלי�עמר אליאס ב, בסחני�, פאח� נדמה לי

  .זה בית ספר עברי ממלכתי  :אורית איכילוב

 אבל הייתה תקופה שהוא הוגדר כבית הספר ,היו� פחות  :מוחמד איבדח

, חינו"זאת ה� רוצי� להקנות לילדי� שלה� כי בכל , אנגלי

ניקח את . ספר הציבוריי� לא נותני� את זהההשכלה טובה ובתי 

ספר הבית מי לומד ב. נצרת, העיר הגדולה ביותר בצפו�

לה� לא יכולי�  רק אות� תלמידי� שההורי� ש?הממשלתי

ג� .  ולשלוח אות� לבתי ספר כמו שצרי" לשל�להרשות לעצמ�

 ה� ,ילדי� של מנהלי� ושל מורי� בבתי ספר באותו יישוב

זאת אומרת אפילו המורי� . שולחי� אות� לבית ספר מחו& לכפר

  . מנוה� לא נותני� אמו� באותו בית ספר שה� חלק מ, והמנהלי�

צתה למנות י מנהלת בית ספר רצלא, אני מצטער לומר ל"  :אבי קמינסקי

 היא לא .העי�לא לומד בתו" מערכת החינו" של ראש  שבנה סגנית

חד . והיא לא קיבלה את התפקיד, אני התנגדתי, התמנתה כסגנית

  . וחלק

  ?כמה כמו" יש  :הנאהמוחמד שו

 ו ביישוב י לגבי מורי� שיש לנו עכשמילי�כמה אני רוצה להוסי�   

.  לק מהעניי� הזהוהמועצה היא ח, שאי� לה� שו� תעודת הוראה
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אי" , הייתי כבר במאבק הזה קרוב לשתיי� עשרה שנה. אי� פיקוח

יש .  ברשות הפיקוח,ללא הכשרה ללמדאצלנו נותני� למורי� 

. בנות שסיימו עכשיו תיכו�, או למנהל בית ספר, למפקח דוגמא

נותני� ו, לא משנה,  ללמד אנגלית או מתמטיקה�שולחי� אות

 והדבר . במשכורת אחתארבע מורות .לכל מורה רבע משכורת

 ואמרנו באנו למנהל הבית ספר.  שיטהזו .הזה נמש" שלוש שני�

 כל , כיתההמלמדות מתמטיקה באותשיש שלוש מורות ,  אדוני

 פנינו ,  היה ויכוח? מה אתה אומר על זה.אחת מלמדת משהו אחר

אסור  לפיו הדבר שלחה לנו מכתב,  במשרד החינו"יתלמומח

אמר כל והוא ,  לקחנו את זה למנהל הבית ספר.� ואופ�בשו� פני

באתי . פח אשפהלאני זורק את זה , יו� ה� שולחי� לי דבר כזה

הוא . ואמרתי למנהל בית ספר אני רוצה לעשות מבח� למורי�

הבאתי מש� , תי למשרד החינו"הלכ ? אתה משוגע,אומר לי מה

ח� מתו" מורה אחת עברה את המב. הוראה לעשות מבח� למורות

בקש אאז אי" אני . שש שבע שנכשלו בחומר שה� מלמדות

   ?א� המורי� כשלו�, מהתלמיד שיצליח

 הבשכבות החלשות ג� במגזר היהודי זה אות, אנחנו במגזר הערבי

על  לפני כמה ימי� קראתי מאמר .ג� בראש העי� לצערנו, רמה

 ומה התקציב של  ראש העי�מה התקציב של, תקציבי החינו"

בעירייה בתשעי� אחוז יותר התקציב .  העירייה במקו� אחראותו

  .  למה האפליה הזו אני לא יודע.המבוססת

יש , יי� אחוזנמשקיעה שלושי� ושהעירייה . יכול להיות  :אבי קמינסקי

  . רשויות שנותנות ג� ארבעי� ושמונה אחוז וחמישי� אחוז
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 רשו�היה . פע� הביאו לבית ספר אצלנו הקלדה עיוורת  :הנאהמוחמד שו

במקו� השמונה , �במקרה הילד שלי היה ש. שמונה עשרה שעות

משרד של אי� פיקוח . ה� קיבלו שמונה, רצ�בעשרה שעות 

צרי" לעשות מבח� לכל , צרי" להחלי� פיקוח, החינו" בכלל

  .  יל" הביתהמי שלא טוב , אחד אחד, המורי�

בוועדה ברשות  משנה %  עמדתי בראש ועדת:בהקשר הזה  :אורית איכילוב

 ביישו� האמנה לזכויות הילד השעסק, השופטת סביונה רוטלוי

 של ועדת המשנה אחד התוצרי� .של ילדי�שוני� תחומי חיי� ב

 לתת לחינו" החוק מציע ."חינו"וק שוויו� הזדמנויות בח"היה 

  .תו מעמד שיש לחינו" הממלכתי דתיהערבי או

  ?ילמה לא ממלכת? למה ממלכתי דתי  :יוסי דהא�

. וזה המודל שקיי�, ל המערכת היו�כי זה המבנה ש  :אורית איכילוב

 דעה .ר הערבי במגזוארגוני�  אנשי חינו" קיימנו התייעצויות ע�

התנגדה להגברת האוטונומיה של , לצערי הרב,  ששמענונפוצה

 .החינו" הערבי מחשש להתעצמות התופעות שאת� מתארי� כא�

א� : ר הערבי לקבל החלטהיש כא� מלכוד לגביו חייב הציבו

 לנסות לעקור את כל צרי" לקבל את האחריות רוצי� אוטונומיה 

מוותרי� על אוטונומיה או ש,  התופעות האלה מהשורש

  ."עזרו לנו נגד עצמנו"ומבקשי� 

זאת אומרת אנחנו , אבל זאת חצי מהדרישה מה שאמרתי  :מוחמד איבדח

  . באות� תנאי�אבל, כ� רוצי� להישאר חלק מהחינו" הממלכתי
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וזה , המדינה חייבת לעשות את תפקידה והיא לא עושה  :אורית איכילוב

 שג� בתו" החברה הערבית צרי", אבל נראה לי. ברור לגמרי

   .  משהולקרות

שאתה , מזרח תיכונית הזוהשהתרבות , התחושה שלי אגב  :אבי קמינסקי

 .נדמה לי שקצת הולכת ומתאדה, מתאר אותה ואתה מוחמד

אני שומע על יותר ויותר ,  שנתיי� האחרונות% ת בשנהלפחו

,  חבל שנגיע למקו� הזה.אנשי� שלוקחי� לעצמ� את האחריות

 אני שומע את .תחושה שהולכי� לאבדו�בחברה הערבית אבל יש 

אתה שומע את , קצת מנהלי אגפי חינו",  ראשי רשויות:הצדדי�

  .זאת התחושה שלי. זה טיפה אחרת

להעיר אנחנו נפתח את הבמה לכל מי שרוצה . תודה רבה, אוקי  :יוסי דהא�

  .או לשאול שאלה, בקצרה

אלא על אבא , היו� אנחנו מדברי� לא על הפרטה, תראו רבותי  :דוד 

יש תלמודי . )כפר של� (מה קורה אצלנו בשכונה. של ההפרטות

מהכיתות הנמוכות עד , תורה שמרכזי� את כל התלמידי�

נותני� לה� , נותני� לה� כלכלה, עהנותני� לה� הס, הגבוהות

ואני . ההורי� לא משלמי� אגורה. מורי� משובחי� וכל זה בחינ�

   ?איפה משרד החינו", שואל אתכ�

אני כותבת , לבלוגריתג� הפכתי מאז שביתת המורי� .  אני מורה :ולטי�שושי פ

 אני רואה אי" התהליכי� האלה משפיעי� על . חינו"בענייני 

 רואה אי" התהליכי� האלה משפיעי� על ואני, המורי�

אצל המוראל . משפיעי� לרעהדי התלמידי� ואני מניחה שה� 

,  מבחינת תהליכי הערכה ומדידה.המורי� ממש הול" ויורד
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מופעלי� על המורי� לחצי� אדירי� כדי להעלות את אחוזי 

המורה המצטיי� הוא . כדי להעביר את אות� התלמידי�, הזכאות

. ממש כ",  לבית הספרעיר את התלמיד בבוקרזה שהצליח לה

,  ואני אומרת את זה לא לחיוב.מצלצלי� לתלמידי� תקו� תבוא

כי בפע� השנייה שמצלצלי� לתלמיד הוא ג� לא ק� והוא ג� לא 

זאת אומרת כשכבר מפעילי� כל מיני לחצי� שה� מעבר . מגיע

. ממש כ", ד לזנותשהוא יור, סליחה, מורה מרגישהלחינוכיי� ו

היו� האחריות היא על ,  מאבדי� אחריותהתלמידי� מציד�

אתה תעשה את הכל על מנת שאני . המורה ולא על התלמיד

 , " להיות משהו טובאתה תעשה את זה ולכאורה זה צרי. צליחא

אלא אתה תית� לי , ' זה לא אתה תעשה ואתה תתאמ& וכואבל

ו את אותה  בסופו של דבר במילא יוביל.ציו� המג� היותר טובאת 

ני שהוא סוס טרויא, שהוא בעצמו אמר, יואל איפרג�כמו , עמותה

 כי את� במילא בסו� השנה את� תתנו לי תגבור. בתו" המערכת

, אני בסו� השנה? אז למה לי להתאמ& כרגע, צליחאתרצו שאני 

 מה שאני שומעת .עבור את הבגרויותאקבל כמה תגבורי� ואני א

שאולי , ואני לא רואה שו� מילהרק מעכיר את המצב רוח , פה

  . אז אולי יש למישהו משהו להגיד לי, תעודד אותי

, אני מנהלת בית ספר בעיר רמלה. אני רוצה להגיד משהו בבקשה  :איילת כה�

מנהלת חטיבת ביניי� עצמאית ובכובע אחר אני עושה תואר 

שלישי במדיניות ציבורית ואני חוקרת כיצד חוסנ� של רשויות 

משפיע על היכולת שלה� לגייס תקציבי� חו& מקומיות 

כמנהלת , אני רוצה להגיד משהו על מערכת החינו". ממשלתיי�
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 בורחת האוכלוסייה הערבית החזקה. בעיר מעורבת, קוד� כל

 התלמידי� לומדי� אצלנו בחינו" . מהחינו" הערבי הציבורי

החינו" . כי זה חינו" פשוט שנות� לה� יותר אפשרויות, היהודי

האורתודוכסי מי שה� לא , טוב הוא החינו" האורתודוכסיה

אז מי שמגיע זה . אנחנו מקבלי� ואי� לנו אפילו ברירות, י�מקבל

של , או ילדי� של מנהלי בתי הספר הערביי�, בדר" כלל נפילי�

בלהשתמש , אני לא רואה דבר רע כל כ". לדוגמא, ואריש למשל'ג

י  עבד אצלל באופ� אישיהריבוע הכחו.  תכניות פרטיותבכל מיני

מאוד יפה ובזכותו תלמידי� קיבלו הוא עשה תוכנית , בבית הספר

מקבלת מגו� , האוכלוסייה האתיופית אצלי. ארוחות צהריי�

אני באמת , שנות� תמיכה לה� ונות� לה� דברי� וזה בסדרפרטי 

אני רואה בעיה כשזה הופ" להיות . לא רואה ע� זה איזושהי בעיה

אני .  שאי� מי שיפקח על זה בכ"אני רואה בעיה, לא מקצועי

הלשכה כי לפי   משרד החינו"חושבת שהבעייתיות היא לא של 

והוא אפילו נות� באופ� , הוא נות�המרכזית לסטטיסטיקה 

מבחינת כס� פר תלמיד , כלומר תלמיד בשדרות, דיפרנציאלי

 אבל הרשות כל כ" חלשה .בכפר שמריהותלמיד מקבל יותר מ

. וקחת את הכס� והיא שואבת אותו לדברי� אחרי�שהיא ל

 כי א� .פה משהו נתקע, הבעיה היא מה קורה ברשויות המקומיות

, אני קונה דברי�, ינו"אני רשות חזקה אני לא צרי" את משרד הח

ג� מה שמשרד החינו" נות� לי ,  א� אני רשות חלשה.אני משקיע

, חינו" לא נות� אז הבעייתיות היא לא במה משרד ה.לא מספיק לי

הוא לא יכול בגלל המבנה . אלא אי" הוא נות� ואי" הוא מפקח
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הוא לא מצליח לפקח , ויסלחו לי המפקחי� שיש פה, המסוע� שלו

שחלק� מצוינות וחלק� לא , באמת על כל אות� תוכניות משלימות

אני חושבת שפה ,  אי� לו את הכוחות ואי� לו את היכולת.טובות

. היא לא מושג גס, סליחה, טה כמושג בעיני כי הפר.הבעייתיות

  . השאלה מה עושי� איתו ואי" עושי� איתו

אני , זו מילה גסההפרטה  אני כ� חושב ש. רק הערה אחת  :מרסלו וקסלר

זה שיש , חושב שחלק מהביטויי� ברמה הפדגוגית שיש להפרטה

חלק מהעניי� של קיצו& הרגליי� של , ג� תהלי" של כאוס מוחלט

% ג� העניי� של כל ה. של ההפרטה זה חלק מהביטויי�,הפיקוח

CAREאנחנו הפכנו ,יש עוד משהו.  שיש מסביב לסטנדרטיזציה 

בשרשרת , את המערכת למערכת שבה כל אחד דואג שהבא בתור

כל התפיסה מבוססת על העניי� , כלומר. הוא יהיה אש�, המזו�

חרר א� נש, יניקי�"משרד החינו" הוא מפא, שפע� אמרו, הזה

אנחנו נוכל ', ונל" לכיוו� של יעילות והפרטה וכו, אות� מהר

,   בפועל מה שקורה.להביא כוחות חדשי�, לעשות משהו אחר

המפקח , זה שהמשרד מאשי� את המפקח, בגלל הכאוס הקיי�

, מנהל בית ספר מאשי� את המורה, מאשי� את מנהל בית ספר

זה כל  לכ" �וחלק מהביטויי� הקשי. והמורה מאשימה את הילד

התהליכי� של קרימינאליזציה של הילדי� שיש בתקופה 

 ביטול של חוקי� של זכויות .שהולכת ומקבלת תאוצה, האחרונה

התהליכי� ,  כלומר.עיר ללא אלימות וכהנה וכהנה, הילד

זה שיש כאוס מוחלט ושאי� שו� צורה , הפדגוגיי� שקורי� בפועל

לדי� ה� הקורבנות וכמוב� הי, של סולידאריות בי� האנשי�
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אני חושב שג� המורות ה� , הראשיי� של כל העניי� הזה

  . הקורבנות של כל הסיפור

�בתי ל עסקי�כניסה של  וז, אחת מהסוגיות של הפרטה ומסחור  : שטיי�אס

ה� היו פתוחי� ,  יש את הריבוע הכחול שה� היו שקופי�.ספר

כי ה� , ארגוני� אחרי� לא חקרתי. לחקור ולבקר אות�, בפני

כולל תוכניות בשיתו� . פשוט לא הסכימו לתת לי את התוכנית

 ואי� מידע אי� ש,  וזאת הסוגיה בעצ� היותר קשה.משרד החינו"

ביחס , בסוגיה של הפרטה שקיפות ביחס לכל מה שמתרחש

  השלכות מאודכ"יש ל .לכניסה של עסקי� לבתי ספר

ולא , קרבמשפט אחד הורה יכול להתעורר מחר בבו. משמעותיות

 ת במירכאו ללמד,ילדי� שלולדעת איזה עסק ייכנס ללמד את ה

 וא� כבר כשהוא .או ינסה להיכנס לבית ספר, את הילדי� שלו

  .הא� היה לו אישור או לא, ייכנס

אובד� של , על ידי מרסלו, אני רוצה להתייחס לסוגיה שעלתה כא�  :קובי עמר

מנחה כמי שומר את זה ג� כאזרח וג� אני א. הסולידאריות

וג� בבית המדרש לצדק חברתי בבית מורשה נטרית וקבוצה וול

הברכה שהיא מלא ,  אני חרד מההפרטה. כמפקח במדינת ישראל

אלא מאובד� , ס שדיברה כא�"פי שציינה מנהלת ביהכ, מביאה

מאובד� היכולת להמשי" לייצר איזשהו ,  החברתיתהסולידאריות

צרי" להדיר דבר שזה . ה היושבת בישראלאתוס משות� לחבר

אי" , כחברה, לראות אי" אנחנואנחנו צריכי� .  שינה מעיננו

איפה אנחנו , להיות הרגולטורי�וצריכי�  יכולי� , אנחנו כמדינה

 אפשר לעצור את .צריכי� לאחוז ברס� ולבקר את התהליכי�
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, או לנסות להסית אותה מהמסילות, או להאט אותה, הרכבת

רב ה� אנחנו נוכל להפיק ממנה את המבולתעל אותה למקומות ש

   . מבלי לאבד את עצמנו לדעת, ואת המיטב

אני חושב שהדברי� . הייתי חוזר לכותרת של הדיו�, ממש במשפט  :חיי� אילוז

אי� ספק שיוצרי� . שורותשזה נאמר פה ג� בי� הובאו לידי ביטוי 

, את האי שוויו� החברתי כאשר קוני� בכס� את אותה השכלה

, יוצרת חברה שהיא אי שוויוניתההפרטה . תנת לכול�שלא ני

, בעיקר לאוכלוסיות החלשות, יוצרת מעמדות ותיצור פה בעתיד

יש עוד כמה . ותגדיל את אות� פערי� תגדיל . את אות� תסכולי�

שאני חושב שאולי יש כמה , שיאי� שעוד לא שברנו בנושא הזה

 משתתפי� בבתי ספר ההורי�שאבל אי� ספק שברגע , ששואפי�

אנחנו , בהוצאות למגמות יותר יוקרתיות, בהוצאות לתגבורי�

ע� מעמדות ונחזור לתקופות , ניצור פה חברות שונות לחלוטי�

 שמשרד החינו" פשר לצפות לכ"אני חושב שהיה א. מאוד אפלות

עצמו ישקיע באות�  מקומות שלא מקבלי� ולתת שוויו� 

הנושא הזה של מת�  אחד הדברי� הכי חשובי� זה .הזדמנויות

 כשהייתי .אני רוצה לתת דוגמא ממש קצרה. ההזדמנות השווה

שנקרא , ספר היחיד בעירהבית , היה לנו בית ספר, בבית שמש

זאת אומרת לא הייתה פע� ברירה היית חייב להגיע לבית . שייבר

 ביחד ע� אינטל ואמרו אנחנו מקימי� וייס%באו ברנקו. הספר

אמרתי שזה הדבר דוקא , קפו&אבו שאני  כול� חש. תיכו� מקביל

אי� ספק , ברגע שתהיה תחרותיות. הטוב ביותר שיכול לקרות

 לכ� יש הבדל בי� הנושא הזה של הפרטה .  לשיפורשהיא תביא
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, שיהיה שוויו� בי� הבתי ספר. אבל בתנאי אחד, לבי� תחרותיות

, ולא יהיה מצב שיקו� בית ספר אחד ויית� את המקסימו�

ויישאר בית ספר אחד , תשקיע בו את כל הכספי� שיש להואינטל 

 כי חד .וינסו ליצור איזושהי שוויוניות, שהוא בקושי מתקיי�

  . היה שוויוניות ולכ� צרי" ליצור את אותו שוויו�תוחלק לא 

זה ו, רוצה לדבר על משהו שנדמה לי שלא עלה כא�אני   :אורית איכילוב

 .ס הייחודיי�"י בתיההנושא של סלקציה של תלמידי� על יד

 המיו� נעשה עוד בג� הילדי� כדי לאבח� מי מתאי� מבחינת

המיו� חסר השחר  . להתקבל לבתי ספר אלוו וכישרונותיו כישורי

 ומסייע לבתי הספר בגיל כה צעיר משרת את תהלי" ההפרטה

מיו� קיי� ג� בדרגי� .  ליצור לעצמ� תדמית אליטיסטית

 החברה שלנו היא חברה .ו"הגבוהי� יותר של מערכת החינ

שהתהליכי� של  אבל אי� ספק .מעמדית והייתה מעמדית

יוצרי� תחרות לא , מערערי� סולידריות חברתיתההפרטה 

. איננה עניי� טכני, כפי שכבר נאמר, ההפרטה .יריבויותובריאה 

שאיננו מתיישב ע� האתוס , אתוס חדשהיא מבטאת 

שדואג למורה , סטי שמעמיד את התלמיד במרכזינאההומ

ולקידומו ולתמיכה במורי� במשימה המאוד קשה שה� צריכי� 

תאגידי של %על מערכת החינו" משתלט האתוס העסקי. לבצע

המשנה באופ� מהותי את כל רכיביו של התהלי" הלימודי  "השוק"

והחינוכי בבית הספר ואת מערכת היחסי� בי� כל חברי קהילת 

  . ס בינ� לבי� עצמ�"ביה



  

  

 

 50 

אבל אחד הדברי� שה� , אני חושב שהדברי� די סוכמו. תודה  :יוסי דהא�

לעשות שינוי שכדי זה , בתחו� הפוליטי, לפחות עבוריחשובי� 

שהיא קרובה כמה , שתהיה ל" איזושהי תמונה של מציאותצרי" 

 כדי שנדע במי .או לפחות תשתדל להיות כזאת, שיותר לאמת

חות "ושב הדואני ח,  מהבחינה הזאת.ילח�נעבור מה , לח�ינ

זה לא עוד איזה מסמ" , המחקר שנוגה עשתה , של מרכז אדוהש

לא מעט פעילויות לאלא הוא מסמ" שצרי" לשמש איזשהו בסיס 

בשבוע הבא יש .  לעשות שינויותומנס,  על המידע הזהותשמתבסס

, אבל ג� אחרי�" אדווה"ביניה� מרכז , פגישה של גופי� שוני�

האגודה לזכויות , ברמת ג�ויב בתל אבהקליניקות המשפטיות 

, איגוד מנהלי מחלקות חינו", בית ספר קדמה בירושלי�, האזרח

. כמו חברותא, כאשר אנחנו הולכי� להילח� נגד התופעות האלה

לסתו� , בי� היתר, הרעיו� הוא אי" למשל למנוע תופעות כאלה

זה חלק , שמאפשרות בעצ� את כל הבלג� הזה, לקונות משפטיות

שחלק� , למשתתפי�, אני רוצה להודות לכ�.  אז זהו.מהעניי�

  . תודה רבה. הגיעו מרחוק מאוד

  

  � הישיבה נעולה �

 


