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 משרד החינוך

  רהאין בשו

התרבות , הכלולי� היו� במשרד המדע, כולל סעיפי תרבות וספורט(תקציב משרד החינו� 
החל , 1999 לשנת 1996בי� שנת , לאחר שידע ארבע שנות הקפאה וא� שחיקה, )והספורט

 גדל תקציב 2002 לשנת 1999בי� שנת . 2002ויוסי� ויגדל מעט ג� בשנת , 2000לגדול בשנת 
  ). 2000במחירי  (13.7%המשרד בשיעור של 

 מבשר על שינוי משמעותי 2002אי� תקציב משרד החינו� לשנת , אלא שלמרות הגידול
לא כל שכ� על תכנית ממלכתית ממשית כלשהי להעלאת רמת , כלשהו במדיניות המשרד

  . בעיירות הפיתוח וביישובי� הערביי�, התפקוד של בתי הספר בשכונות

שנתיי� האחרונות הופנתה לנושאי� שאינ� כמחצית מ� הגידול בתקציב המשרד ב
במינהל ,  למשל - במקו� זאת היא הופנתה למיני פרוייקטי� ופעולות : קשורי� להוראה

 אשר כל אחד מה� חשוב אולי  -בשירותי עזר במערכת החינו� , בחינו� מבוגרי�, הפדגוגי
  .א� ביחד אי� ה� תורמי� לשינוי המערכת בכללותה, כשלעצמו

� אינו מצליח להציב את הצור� בשידרוג מערכת החינו� הציבורי בראש סדר משרד החינו
משרד האוצר נוגס באופ� שיטתי במעמדו של משרד , יתרה מזאת. העדיפויות הלאומי

ולפיה לא זו , בתקופת ממשלת ברק בא הדבר לידי ביטוי בטענה שהפי( האוצר. החינו�
אלא שהתקציב הנוכחי של המערכת , בלבד שמערכת החינו� אינה צריכה תוספת תקציב

בראשות , טענה זו נשענה על מצגת של קבוצת כלכלני�. הוא גדול מדי ויש לקצצו
�לביקורת של מרכז (שהועלתה בפני הממשלה , הפרופסורי� חיי� ב� שחר ואלחנ� הלפמ

,עדיפויות לאומיות בתחו� הכלכלי'הערות לפרק על חינו� במסמ� "' ר, אדוה על מצגת זו
למרות שקבוצת " ). הלפמ�' שחר ופרופ,ב�' של קבוצת הפרופסורי� בראשות פרופ', חברתי

ממשי� האוצר ג� , הפרופסורי� נסוגה בה מטענתה זו במהל� דיוני� על תקציב החינו�
, משרד החינו�, "2002נת תקציב המדינה לש", משרד האוצר' ר(השנה להשתמש בטענה זו 

DOVER/il.gov.mof.www://http, 11.9.2001.(  

השנה באה נגיסת משרד האוצר במעמד משרד החינו� לידי ביטוי בכ� שהצעת התקציב 
הרקע , אמנ�. שהוגשה לאישור הכנסת הוכנה במלואה ובאופ� בלעדי על ידי משרד האוצר

א� יכולתו של משרד , פוליטי בי� שר האוצר ושרת החינו�,המיידי לכ� הוא עימות אישי
  . האוצר לעקו� כליל את משרד החינו� היא בעלת שורשי� עמוקי� יותר

בי� השאר משו� שמערכת החינו� , בלא זעזוע רציני כלשהו, מצב הענייני� הנוכחי מתאר�
ת בראש ובראשונה לציבור היעד שלה שכל אחת מה� דואג, מחולקת לממלכות נפרדות

החינו� , החינו� החרדי, החינו� המקצועי,  החינו� הממלכתי דתי,היא בעוגה ,ולחלקה
, היא בעיקר באמצעות פעילות פוליטית, וכל אחת מה� משיגה את מבוקשה - ההתיישבותי 

  .ולאו דווקא באמצעות פעילות חינוכית

אלה הנמני� ע� , ות הגדול ביותר/ידי�השקט התעשייתי נשמר ג� בקרב ציבור התלמ
בי� השאר הודות לכ� ששכבת ההורי� העירונית המבוססת הצליחה , החינו� הממלכתי

בתמורה ; "החינו� האפור"הלא היא ממלכת , להקי� ג� היא ממלכה משל עצמה
מקבלי� התלמידי� בממלכה זאת תכנית לימודי� וסגל הוראה , לתשלומי הורי�

התנסות , כ�. שיג תעודת בגרות ולהמשי� בלימודי� אקדמיי�המכשירי� אות� לה
הופכת לזכות יתר , לימודית אשר מ� הראוי היה כי מערכת החינו� תעניק לכל ילדי ישראל

  .של שכבה מצומצמת

, התלמידי� והתלמידות הנשארי� מחו( למעגל ה� בראש ובראשונה אלה שבשכונות
  . בעיירות הפיתוח וביישובי� הערביי�



 מבני הנוער משיגי� תעודת בגרות העומדת בדרישות הס� של 35%בדה שרק העו
. אינה גורמת לממשלת ישראל לבצע שינוי מהפכני במערכת החינו�, האוניברסיטאות

, למשל, בכל הנוגע לבחינות הבגרות": פטנטי�"במקו� זאת היא מציעה חדשות לבקרי� 
החל בהגרלה של , משל עצמ�" טפטנ"כל שר ושרה שכיהנו בעשור האחרו� הביאו עמ� 

  . 'מקצועות החובה וכלה במועד ב

במקו� שיהוו יעד למבצע חינוכי , התלמידות והתלמידי� ממשפחות מעוטות משאבי�
בנוסח , הופכי� אובייקט למבצעי נדבות, שיעמיד ג� אות� בפתח האוניברסיטאות

ללו אי� צידוק חינוכי מ� המבצעי� ה, לפחות, לחלק". מחשב לכל ילד"מועדוניות יו� או 
מבצעי� אלה א� תורמי� . וה� משמשי� בפועל כמנגנוני� של תיגמול פוליטי, ראוי לשמו

נמסר לפחות על שני מבצעי� , למשל, השנה: לעיוות עקרונות המימו� של מערכת החינו�
  . מבלי שיכללו בתקציב משרד החינו�, שכאלה שימומנו ישירות על ידי האוצר

   

   העל יסודיתקציב החינוך

, הלא היא ההוראה, דוגמא אחת לבעיית המימו� של הפעילות העיקרית של מערכת החינו�
החינו� העל יסודי מורכב מחטיבות ביניי� ומחטיבות . הוא תקציב החינו� העל יסודי

מספר , על פי נתוני� שמפרס� משרד האוצר בהצעת תקציב משרד החינו�. עליונות
 לבי� 1996בשבע השני� שבי� שנת , חינו� העל יסודי גדלהתלמידי� בשתי הרמות של ה

. ות/ תלמידי�574,000 לרמה של 500,600מרמה של :  בער�15%בשיעור של , 2002שנת 
התקציב של שעות התק� בחטיבות הביניי� ובחטיבות העליונות גדל בשיעור , לעומת זאת

  . ח"רד ש מיליא5.3ח לסכו� של " מיליארד ש5.2מסכו� של ,  בלבד2%של 

   

   מספר תלמידים וגודל התקציב  -החינוך העל יסודי . 1לוח 

  2000במחירי ,  במיליונים - תקציב ;  באלפים - תלמידים 

, אחוז גידול 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996  

1996  -  2002 

 15% 574.0 574.2 564.6 548.7 540.1 508.5 500.6 תלמידים

 2% 5,309 5,100 4,979 4,819 5,055 5,099 5,202 תקציב

  .שנים שונות, משרד החינוך, הצעת התקציב לשנת הכספים ודברי הסבר,  עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד האוצר:המקור

   



  תקציב הפיתוח של משרד החינוך

 2002כאשר בשנת , תקציב הפיתוח של משרד החינו� מצוי בירידה זה חמש שני� רצופות
. על רקע המחסור בכיתות לימוד, לירידה זו יש השלכות חמורות. צפוי גידול זעיר בלבד

  . ובעיקר בנגב, מחסור זה חמור במיוחד בבתי הספר ביישובי� הערביי�

   

  2002 -  1998, תקציב הפיתוח של משרד החינוך. 2לוח 

  2000במחירי , ח"במיליוני ש

1998 1999 2000 2001 2002 

1,007.1 921.1 779.1 682.1 699.2 

  . שנים שונות, משרד החינוך: הצעת תקציב ודברי הסבר, עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד האוצר: המקור

   

P.F.I.  

המחסור במבני ועל רקע , על רקע הירידה המתמשכת בתקציב הפיתוח של משרד החינו�
בראשותו של , משלחת של משרד האוצר. נתלה משרד האוצר ברעיונות של הפרטה, חינו�

  ..P.F.Iובי� השאר למדה אודות שיטת , ערכה ביקור לימודי� באנגליה, השר סילב� שלו�

 כי המשרד מתכוו� להכי� 2002בהתא� לכ� מציינת הצעת תקציב משרד החינו� לשנת 
הצעת תקציב המדינה לשנת , משרד האוצר (.P.F.Iיתות לימוד בשיטת  כ1,000מכרז לבניית 

  ). 94: עיקרי התקציב: 2002

,P.F.I.) Private Financing Initiative( , לבנייה של תשתיות ציבוריות באמצעות �הוא ש� הנית
והממשלה משלמת דמי , היזמי� בוני� את התשתית לפי דרישות הממשלה. יזמי� פרטיי�

  .  שני�30 עד 20לתקופה של , יי�שימוש שנת

מדובר באפשרות לבנות תשתיות מבלי שנטל העלות ייפול באופ� מיידי , מבחינת הממשלה
שיטה זו נראית קורצת במיוחד במצב של מצוקה תקציבית ופיגור . על תקציב המדינה
  . מתמש� בתשתיות

גוברי� על עד כדי כ� שספק א� יתרונותיה , אול� השיטה אינה נקייה מחסרונות
  .חסרונותיה

בה� , א� לאחרונה מיישמי� אותה ג� בארצות אחרות, השיטה פותחה במקורה באנגליה
א� ג� תשתיות , באנגליה נבנו בשיטה זאת בתי ספר. ניו זילנד וגרמניה, קנדה, אוסטרליה

אי� עדיי� אפשרות להפיק את מלוא , כיוו� שמדובר בהתפתחות של העשור האחרו�. אחרות
את זאת נית� יהיה לעשות רק בתו� תקופת ההתקשרות בי� ; � מיישו� השיטההלקחי

אול� ג� ההתנסות הקיימת היא מקיפה .  שנה30 עד 20בתו� , דהיינו, הממשלה ליזמי�
  .מספיק כדי להפיק לקחי� ראשוניי�

, איננה אלא חלק מתהלי� מקי� יותר של הפרטת מערכות ממשלתיות. .P.F.I ,שיטת ה
שניהלו מאבקי� מרי� נגד , ארגוני מורי� בארצות שונות. כות החינו�ובראש� מער

בחרנו . מגלי� התנגדות עזה לבניית בתי ספר בשיטה זאת, ההפרטה של מערכת החינו�



ויילס ' להציג להל� קטעי� מתו� מסמ� שפירסמה הסתדרות המורי� של מחוז ניו סאות
  ).online_edu/au.org.nswtf.www ,/2001/910(באוסטרליה 

 הודיע כי בעוד שהמגזר העסקי הוא זה שיספק את המימו� לבניית בתי ...שר החינו� "
] צרי� לומר[אבל . יומי של בתי הספר,לא תהיה למגזר זה כל מעורבות בניהול היו�, הספר

הניקיו� , החימו�, � שינהלו את השמירההיזמי� ה, כי על פי החוזי� שייחתמו ע� היזמי�
  .והשיפוצי� במבני בתי הספר

א� היא לא ששה לספק , הממשלה מרבה להתבסס על ההתנסות של אנגליה ביוזמות אלה"
 �   ...מידע על ההשלכות השליליות שלה

ולהתרכז א� ורק , מהבניי� ותחזוקתו' לשכוח'מצדדי השיטה טועני� כי בית הספר יכול "
  .חינו�במלאכת ה

בנוס� . על המבנה] של מערכת החינו�[אבל השיטה כרוכה באפשרות של אובד� שליטה "
יתרה .  שנה30המשתני� על פני תקופה של , על כ� יש ג� קושי בהתאמת המבנה לצרכי�

 כרו� בהפסקת ההתקשרות ע� עובדי הניקיו� והתחזוקה .P.F.Iהמעבר לשיטת , מזאת
טומנת בחובה . P.F.Iשיטת , לבסו�. סקו על ידי היז�הנוכחיי� ובמעבר לעובדי� שיוע

הנהוגה כיו� , בהשוואה לשיטת השימוש בתמורה לדמי שכירות, רווחי� מוגדלי� ליזמי�
  .במקרי� בה� המבני� אינ� בבעלות ממשלתית

באוסטרליה הושמעו לאחרונה ביקורות רבות על מעורבות המגזר הפרטי בבניית "
,  ובה� סלילת כבישי� בי� עירוניי�.B.O.Tבפרויקטי� בשיטת הדבר בלט במיוחד . תשתיות

. ובתו� החוזה מעביר אותו לידי הממשלה, כאשר היז� סולל את הכביש ומפעיל אותו
הפרק על תשתיות תחבורה בי� ' ר; "חוצה ישראל"בישראל בוני� בשיטה זו את כביש (

   ...) עירוניות במסמ� זה

. סעיפי� תקציביי� חשובי� מתחו� הדיו� הציבורישיטות אלה מובילות להוצאת� של "
שיטות אלה , באוסטרליה ובארצות אחרות ישנ� דוגמאות רבות לכ� שבטווח הארו�

מתבררות בסופו של דבר כיקרות יותר מפרויקטי� הממומני� באופ� ישיר על ידי 
  .ולו בכספי הלוואות שהיא נוטלת, הממשלה

ות להראות שה� בונות תשתיות מבלי לגרו� שתי השיטות נולדו מ� הצור� של ממשל"
מדובר בתרגיל חשבונאי המוביל למחירי� חברתיי� כבדי� , למעשה. לגירעו� בתקציב

  .ביותר

בנימוק , לא זו בלבד שהסדרי המימו� הממשיי� בי� הממשלה ליז� סמויי� מעי� הציבור"
שתיתפס במקו� , אלא שהקמתו של מבנה בית ספר', הגנה על סודות עסקיי�'של 

כנטל ] בעיני מקבלי החלטות והתקשורת[מתחילה להיתפס , כהשקעה קולקטיבית בחינו�
  . על משלמי המסי�

בהודעה לעיתונות של שר החינו� אי� התייחסות לשאלה מה כל כ� קור( ליזמי� "
הרוויחו יזמי� מכ� שה� בנו דירות מגורי� על קרקעות , למשל, ובכ� בלונדו�. הפרטיי�

הרווחי� נבעו , במחוז נובה סקושיה, בקנדה. בתו� בניית בתי הספר] 'נויותשנותרו פ'[
 על אפ� וחמת� של  - מסגירת� של בתי ספר קטני� ובהאחדת� במספר בתי ספר גדולי� 

  . הורי התלמידי�

  - במבני בתי הספר ] מערכת החינו�[יזמי� הצליחו להגביל את השימוש של , יתרה מזאת"
על מנת שהמבני� יוכלו לשמש לתכליות , )ומספר השעות ליו�צמצו� מספר השבועות (

ידועי� ג� מקרי� בה� בעלי המבני� אסרו על ]. מה� יכולי� היזמי� להרוויח[נוספות 
  ." שימוש בקירות בית הספר להצגת עבודות של תלמידי�

יש לקוות כי ג� בישראל ידעו ארגוני המורות והמורי� להציב אופוזיציה חזקה להפרטה 
שאיננה אלא צעד נוס� במהל� רחב יותר של , ל הבנייה והתחזוקה של מבני בתי הספרש

  . הפרטת החינו� הציבורי בישראל


