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 מבוא

הן בהיבט היסטורי והן  ,  בחינוךבמהלך העבודה חקרנו את אי השוויון  .  נושא העבודה שלנו הוא אי השוויון בחינוך

אקטואלי פיז.  חדשותי-בהיבט  קשה"מבחני  מצב  תמונת  חושפים  הבינלאומיים  תלמידים  ,  ה  בין  הפערים  לפיה 

, במשך שנים רבות.  OECD-ומאזורים שונים ברחבי הארץ הם מהגדולים ביותר מבין מדינות ה,  ממגזרים שונים

, וכפי שננסה להוכיח לאורך העבודה,  לדעתנו.  וויון בחינוך נותר על כנואי הש,  על אף ניסיונות שונים לפתרון הבעיה

יחד עם משרד החינוך לקיים דיון רחב בנושא על ,  ועל ועדת החינוך של הכנסת,  הפתרונות הקיימים אינם עובדים

וגישות חדשות לפתרון הבעיה  על  אנו מפנים את הדרישה הזו כלפי הכנסת והממשלה שכן  .  מנת לפתח רעיונות 

בחרנו בנושא זה מאחר שהוא  .  וביניהן הזכות לשוויון והזכות לחינוך,  המדינה האחריות לשמירה על זכויות האזרחים

ומרגישים שלא נעשה ,  יום שלנו-אנחנו נתקלים בפערים הללו בחיי היום.  קרוב לליבנו כתלמידים במערכת החינוך

 . מספיק בעניין מצד הרשויות

 

מ מידע  הבאנו  שלנו  הסוגיהבעבודה  מהות  את  להסביר  במטרה  שונים  שונים  ,  מקורות  ממקורות  כתבות  ניתחנו 

ידי אמצעי התקשורת והצגנו את הממצאים  -וקישרנו אותן למושגים בנושא אזרחות כדי לבחון את סיקור הנושא על

את הסוגייה  כשחקרנו  .  יצרנו תוצר הכולל הצעה לפתרון הבעיה,  לאחר מכן.  והמסקנות מהניתוח וטענו טענה בנושא

התנגשות בין  (,  זכויות חברתיות)הזכות לחינוך  ,  הזכות לשוויון:  האזרחית עסקנו במספר מושגים מעולם האזרחות

 (. אחריות מיניסטריאלית)ממשלה ושר , העדפה מתקנת, מנגנוני פיקוח וביקורת, זכויות
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 סקירה ספרותית

לפי זכות זו כל בני האדם נולדו שווים  .  אדם באשר הוא אדםהזכות לשוויון היא אחת מזכויות היסוד המוענקות לכל  

הזכות לחינוך היא אחת מהזכויות החברתיות  '.  מין וכו,  גזע,  ללא הבדל דת,  ועל השלטון להתייחס אליהם ככאלה

הזכות לחינוך אכן ממומשת במדינת .  1כל אזרח זכאי להשכלה במימון המדינה ,  לפיה.  המוענקות במדינת ישראל

הפערים התהומיים בין תלמידים שונים בארץ הם הגורמים לחוסר שוויון בקרב  .  אך בצורה שאינה שוויונית  ,ישראל

בעבודה שלנו בחרנו לחקור את חוסר השוויון שקיים במערכת  .  תלמידי ישראל ולהעמקת השסע החברתי כלכלי

 .  ת לכל אזרחי ישראללהבין את הגורמים לו וכיצד ניתן להביא לכדי מערכת חינוך שוויוני, החינוך

מוסדות  ,  תוכנית הלימודים ותוכניות נוספות,  בו מוגדרות מטרות החינוך  2נחקק חוק החינוך הממלכתי   1953בשנת  

בחינוך,  החינוך הקשורות  ונהלים,  סמכויות  החינוך  ,  למעשה.  תקנות  את  המגדיר  והבסיסי  הראשוני  החוק  זהו 

ניתן לראות התייחסות  ,  המתייחס למטרות החינוך,  2003בתיקון השישי לחוק בשנת  .  הממלכתי במדינת ישראל

בחינוך "לשוויון  וילדה:  ילד  אווירה  ,  להעניק שוויון הזדמנויות לכל  וליצור  פי דרכם  לאפשר להם להתפתח על 

 . 2"המעודדת את השונה והתומכת בו

בין היתר  ,  כז באים לידי ביטוי בכל תחומי החייםבישראל הפערים הגדולים בין תושבי הפריפריה לבין תושבי המר

ומטרתו להקנות    3"פני החברה בישראל"בכל שנה מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דוח בשם  .  בתחום החינוך

הדוח עוסק בין היתר בפערים בין הפריפריה והמרכז  .  תמונה רחבה של החברה הישראלית בכל התחומים השונים

אחוז מהבנים הלומדים במרכז הארץ   75.2-כ.  ומיים בין תלמידי המרכז לתלמידי הפריפריהומציג את הפערים התה

זכאות לתעודת בגרות זכאות לבגרות של כ,  לעומת זאת בישובים הפריפריאלים.  הינם בעלי  זאת  .  66.2-ישנה 

נתונים אלו מצביעים על רמת חינוך  .  ישנם פערים דומים בקרב הבנות.  למרות אחוז דומה של בנים שניגשו לבגרות

או  \כמו כן בדוח מוצגים פערים עצומים בין אחוז התלמידים המגבירים מתמטיקה ו.  נמוכה יותר בישובי הפריפריה

אחוזים בין כמות התלמידים שניגשו לבגרות    15-ישנו פער בלתי נתפס של כ.  ברמת חמש יחידות לימוד,  אנגלית

אחוזים בנוגע   10-בנוסף ישנו פער של כ.  בין יישובי המרכז ליישובי פריפריה  יחידות לימוד  5באנגלית ברמת  

 . ל"יח 5לניגשים לבגרות במתמטיקה ברמת 

חלוקה למגמות לימוד  ,  יסודיים -מערך מיון לבתי ספר על.  חוסר השוויון כיום במערכת החינוך ניכר בהיבטים רבים

,  לכאורה.  ם עיוניים ומקצועיים הם רק כמה דוגמאות לכךמסלולי,  ר"הפרדה בין כיתות מצטיינים ומב,  והקבצות

 
 . 198, 179' עמ, 2016, בישראל במדינה יהודית ודמוקרטיתלהיות אזרחים , משרד החינוך 1
 .16.01.20נשלף ב, המשפטי  המאגר - נבו אתר,  1953-ג"תשי, חוק חינוך ממלכתי 2
,  2019, חינוך והשכלה - 5פרק , פערים בין מרכז לפריפריה - 11' ח מס"דו, פני החברה בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה3

 .16.01.20נשלף ב, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה אתר

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/152_024.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/152_024.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/152_024.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/152_024.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/152_024.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/152_024.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/152_024.htm
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/rep_11/part05_h.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/rep_11/part05_h.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/rep_11/part05_h.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/rep_11/part05_h.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/rep_11/part05_h.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/rep_11/part05_h.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/rep_11/part05_h.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/rep_11/part05_h.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/rep_11/part05_h.pdf
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, בנוסף.  אך למעשה הפילוג יוצר תקרת זכוכית שהתלמידים מתקשים לשבור,  כל תלמיד מקבל חינוך מותאם לו

הם מחזיקים במנגנוני סינון בקבלה אליהם וגם בעלות כספית  .  קיומם של בתי ספר בדלניים מעמיק את הפערים

זאת החדשנות  .  גדולה להרשות  שיכולים  לאלו  רק  אלא  לכלל התלמידים  מגיעה  אינה  בהם  החינוכית המתפתחת 

 . 4לעצמם

שמטרתה לעגן את הזכות לחינוך ואת עיקרון השוויון    5הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק   04.05.2015-בתאריך ה

החוק מציג הגדרה ".  נוך איכותימתוך כוונה להבטיח את זכותם השווה של כל תלמיד ותלמידה לקבלת חי"  -בחינוך  

לפי החוק  .  רצונו ותרבותו של התלמיד,  הולם ותואם ככל הניתן את צרכיו,  זמין,  חינוך שהוא נגיש  -לחינוך איכותי  

החוק אוסר על הפליה כנגד תלמידים ומצהיר שהשר יקבע , בנוסף. כל תלמיד זכאי לחינוך איכותי על בסיס שוויוני

ל  "הצעות חוק זהות או דומות בעיקרן להצעת החוק הנ .  מתקנת על מנת לפצות על פערים וקיפוחמדיניות העדפה  

אף לא אחת ,  עם זאת.  דבר זה מדגים את ההכרה בחשיבות הסוגייה.  פעמים  10-הונחו על שולחן הכנסת יותר מ

 . מהצעות החוק התקדמו מעבר לשלב הדיון המוקדם

.  עתירה בדבר תשלומים הנגבים מהורים במערכת החינוך(  צ"בג)לצדק    הוגשה בפני בית הדין הגבוה  2014בשנת  

הוגשה    2018בשנת  .  תשלומים אלה מייצגים את הפער בין ערך השוויון לזכות ההורים להעשיר את חינוך ילדיהם

העתירות חושפות התגוששות בין שני ענקים  ": עמית את פסיקתו'  כך פתח השופט י.  עתירה מתוקנת באותו הנושא 

כבר עתה נקדים …  ערך השוויון בחינוך מול הזכות והרצון הטבעי של הורים להכווין ולהעשיר את חינוך ילדיהם  –

לא ניתן לומר באופן חד משמעי כי אחד מערכים ".  ונאמר כי אף אחד משני ערכים אלה אינו יוצא כשידו על העליונה

.  לכל אזרחי המדינה וחשיבותו אינה נתונה בספקנושא החינוך הוא נושא הנוגע  .  אלו עולה בחשיבותו על משנהו

הפגיעה : 'הוא נושא החינוך בכלל והשוויון בחינוך בפרט ,  אחד התחומים המעוררים רגשות עזים בציבור הישראלי"

במקרה הנידון החליטו השופטים  '".  היא קשה שבעתיים שעה שהיא פוגעת בזכות לחינוך.  בשוויון קשה היא תמיד

ולא בוססה הצדקה להחיל  ,  לא הוכח כי עצם האפשרות לגבות תשלומי הורים פוגעת בזכות לשוויון בחינוך"כי  

מדיניות של   הנידון עבירה על החוק  '". השוואה כלפי מטה'בענייננו  אין במצב  כן  מפצירים  ,  בד בבד,  אך.  ועל 

 6. השופטים לבצע דיון רחב יותר בנידון

אנו מאמינים כי יש להעלות את הנושא לסדר היום הציבורי על מנת לשכנע את  ,  בשל היותו של הנידון כה מורכב

אנחנו מציעים לועדת החינוך .  משרד החינוך וועדת החינוך של הכנסת להתאסף ולקבע בחוק את דבר השוויון בחינוך

 
 . 16.01.20נשלף ב, אדווה מרכז, 2018, אי השוויון בחינוך מתרחב, בשקט , איך, בוזגלו-נועה דגן4
 .16.01.20נשלף ב, הכנסת משמר על, 2014, לעגן בחוק את הזכות לחינוך ואת עיקרון השוויון בחינוך: הצעת חוק5
 .16.01.20נשלף ב, השופטת הרשות אתר ,2019, 6214/15ו 5004/14ץ " דין בתיקי בג-פסק 6

 

https://adva.org/he/inequality-in-education-is-expanding/
https://adva.org/he/inequality-in-education-is-expanding/
https://adva.org/he/inequality-in-education-is-expanding/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%A2%D7%92%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%90%D7%AA/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%A2%D7%92%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%90%D7%AA/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%A2%D7%92%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%90%D7%AA/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%A2%D7%92%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%90%D7%AA/
https://mishmar.org.il/bill/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%A2%D7%92%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%90%D7%AA/
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts%5C14%5C040%5C050%5Ce62&fileName=14050040.E62&type=2
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts%5C14%5C040%5C050%5Ce62&fileName=14050040.E62&type=2
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts%5C14%5C040%5C050%5Ce62&fileName=14050040.E62&type=2
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts%5C14%5C040%5C050%5Ce62&fileName=14050040.E62&type=2
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts%5C14%5C040%5C050%5Ce62&fileName=14050040.E62&type=2
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, תמונת מצב אמיתית של הפערים בין תלמידיםשל הכנסת לשנות את קריטריוני ההשוואה על מנת לאפשר קבלת  

 . מין או מקום מגורים, ללא הבדל דת

 

 

 

 

 

 

 איסוף נתונים והצגת ממצאים

 'י תלמיד א"כתבות שנאספו ע

כלכליסט   /שחר אילן  /    OECD "7-ציוני התלמידים בישראל נמוכים מהממוצע ב:  2018מבחני פיזה  : "1כתבה  

/ 03.12.19 

 .העדפה מתקנת המושג מתחום האזרחות הוא : ציין

חברתיים    מוענקת הטבה לזמן מוגבל לקבוצה שקופחה במטרה לצמצם פערים,  במסגרת מדיניות העדפה מתקנת:  הצג

 . ולקדם שוויון כלכליים 

ובמגזר  " :  הסבר בכלל  בשנים האחרונות הגדיל המשרד משמעותית את התקציבים לבתי ספר בשכבות החלשות 

משרד החינוך שואף לצמצם את הפערים בין .  "בפרט באמצעות תקצוב דיפרנציאלי המעדיף בתי ספר חלשיםהערבי  

הגדיל משמעתית את התקציבים כלומר העניק הטבות  לבתי  הוא  ,  לכן.  החינוך של דוברי העברית לדוברי הערבית

 . לקבוצה במצב נחות כדי לקדם אותה ולהביא למצב שוויוניספר בשכבות חלשות , 

אחת לשלוש    PISAעורך את מבחן  ,  OECD-ארגון המדינות המפותחות ה"    -דיווח עובדתי:תפקידי התקשורת

ולשוק העבודה לחיים בוגרים  מוכנים   78השתתפו    PISA  2018במחזור  .  שנים כדי לבדוק עד כמה התלמידים 

 
 03.12.19 / כלכליסט  / שחר אילן " / OECD- ציוני התלמידים בישראל נמוכים מהממוצע ב: 2018מבחני פיזה "7

spx?guid=3775025https://m.calcalist.co.il/Article.a 

https://m.calcalist.co.il/Article.aspx?guid=3775025
https://m.calcalist.co.il/Article.aspx?guid=3775025
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המחקר בודק בעיקר את רמת המיומנות .  ולמעלה מחצי מיליון תלמידים,  OECD-מדינות ה  37בהן כל  ,  מדינות

 . ת ונתונים אובייקטיביםבאות עובדובכתבה מו - "מתמטיקה ומדעים, קריאה –בשלושה תחומים 

בשנים האחרונות הגדיל המשרד משמעותית  .  הנתונים הם מכה קשה למשרד החינוך"  -   פיקוח וביקורת על השלטון

של התקציבים לבתי ספר בשכבות החלשות בכלל ובמגזר הערבי בפרט באמצעות תקצוב דיפרנציאלי המעדיף בתי  

 בכתבה יש גם נתונים מוקדמים ופרשנות של הנתונים החדשים   - "ספר חלשים
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יעל /    8" שביתה של שעה בבתי הספר והגנים:  שקל בחינוך המיוחד '  מ  450בשל מחסור של  (: "משודרת)  2כתבה  

 08.09.19/  12חדשות ערוץ  /אודם 

 . פורמליים-מנגנוני פיקוח וביקורת בלתיהמושג מתחום האזרחות הוא : ציין

בלתי  ,  ארגונים ופרטים המבקרים את השלטון בהתנדבות,  פורמליים הם גופים-מנגנוני פיקוח וביקורת בלתי:  הצג

הבעת ביקורת פוליטית וחברתית על  ,  זאת באמצעות הפעלת לחץ על קובעי המדיניות.  שתפקידם לכך מוגדר בחוק

אמצעי תקשורת ורשתות ,  יצירות אומנות,  עצרות,  שביתות ,  הפגנות:  קיום דיון ציבורי תוך שימוש ב ,  השלטון

 .חברתיות והשפעה על דעת הקהל

שביתה  ,  מדובר על יום שישי הקרוב.  בדיוק שבוע עבר מאז פתיחת שנת הלימודים והנה איום נוסף בשביתה" :  הסבר

.  יון ההשבתה הזההנהגת ההורים הארצית היא שעומדת מאחורי ניס.  מגני הילדים ועד התיכונים,  בת שעה אחת

הורים רבים חשים שנעשה ,  בגלל היעדר תקציבים לחינוך המיוחד.  "בגלל היעדר תקציבים בחינוך המיוחד?  למה

הם עושים זאת מיוזמתם ולא מתוקף סמכות  .  הם מוחים כנגד השלטון ומבקרים אותו באמצעות שביתה.  עוול כלפיהם

 . חוקית כלשהי

מדובר  .  בדיוק שבוע עבר מאז פתיחת שנת הלימודים והנה איום נוסף בשביתה"   -עובדתידיווח    :תפקידי התקשורת

הידיעה מספקת מידע אודות שביתה    -  "מגני הילדים ועד התיכונים,  שביתה בת שעה אחת,  על יום שישי הקרוב

 . עובדה חסרת פרשנות, שתתקיים

כשהאוצר ומשרד החינוך .  מיליון שקלים  450דובר על חוסר של  "  -פרשנות וביקורת על השלטוןכמו כן ישנה  

אותם חמישה  ,  הם בעצם ביטלו את בית הספר של החגים בחנוכה הקרוב,  החליטו איך לפתור את אותו משבר תקציבי

  -  " אז זה מבוטל לעת עתה,  ימים שכל כך נלחמנו עליהם שבהם ההורים יוכלו לצאת לעבוד ולילדים יהיו מסגרות

 .תבה התייחסות לנתונים נוספים והבעת פרשנות וביקורתיש בכ

אנחנו לא , אנחנו נצטרך להמשיך ולשלם עוד מחירים.  זה לא פתרון אמיתי, בהנהגה ההורית אומרים שזה פלסטר"

כדי שקולם ישמע ,  בידיעה יש מתן במה לארגון הנהגת ההורים  -  "אנחנו רוצים פתרונות אמיתיים.  מוכנים לזה

 . ויוכלו להגיע איתם להסכםטרם ההפגנה 

 
 08.09.19/  12חדשות ערוץ  / יעל אודם " / שביתה של שעה בבתי הספר והגנים: שקל בחינוך המיוחד' מ 450בשל מחסור של "  8

-q3_2019/Article-Newscast-2-channel2/Channel-https://www.mako.co.il/news

a7827a99e11d61027.htm1 

https://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q3_2019/Article-1a7827a99e11d61027.htm
https://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q3_2019/Article-1a7827a99e11d61027.htm
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  / גלובס   /דורון טימור  /    9"שוויון-מערכת החינוך מקדמת אי:  עכשיו אף אחד כבר לא מנסה להסתיר : "3כתבה  

13.08.19 

 . ץ"בגהמושג מתחום האזרחות הוא : ציין

מתאפשר לתושבים  במסגרתו  .  הוא אחד מתפקידיו של בית המשפט העליון(  בית משפט גבוה לצדק)ץ  "בג:  הצג

ץ יש הסמכות לפעול בכל  "לבג.  ולאזרחים לעתור בנוגע לפעולות של גורמים ציבוריים או שלטוניים בכל נושא

הוא מהווה ערכאה ראשונה ואחרונה בסוגיות בהן הוא מטפל והוא פועל  .  תחום שאינו בסמכות בתי המשפט האחרים

יצירת תקדימים  ,  רח וזכויותיהם מפני עוולות מצד השלטוןהאז,  ץ הם הגנה על האדם"תפקידי בג.  באמצעות צווים

 . בכך הוא משמש גם כמנגנון פיקוח וביקורת פורמלי. משפטיים ושמירה על עקרונות הדמוקרטיה

שתי עתירות נגד האפשרות של בתי ספר לגבות תשלומי הורים בעבור  ,  כצפוי,  ץ דחה בשבוע שעבר"בג":  הסבר

ץ במטרה לשנות את מדיניות "ול כלפיהם מצד גורמים שלטוניים הגישו עתירה לבגאזרחים שחשו שנעשה עו.  "ן"תל

 בכך בגץ מממש את תפקידו בקבלת עתירות מאזרחים נגד רשויות השלטון. . הממשלה

שתי עתירות נגד האפשרות של בתי ספר  ,  כצפוי,  ץ דחה בשבוע שעבר"בג"  (דיווח עובדתי:)  תפקידי התקשורת

 הכותב מדווח על אירוע שהתרחש  - "ן"לגבות תשלומי הורים בעבור תל

השוויון ההולך וגדל בשם חופש הבחירה  -בכך העניקו השופטים הכשר נוסף לאי"(.פרשנות וביקורת על השלטון)

הדלת באופן רשמי והביא לעולם את רפורמת  ל משרד החינוך את  "פתח חוזר מנכ  1984-ב"  ,"  והשאיפה למצוינות

צ וכן גם נתונים משנים קודמות על מערכת  "בכתבה מצוייה פרשנות וביקורת על המהלך של בג  -  …"הניהול העצמי

 החינוך 

במה) תל"(. מתן  באוניברסיטת  לחינוך  הספר  בבית  דוקטורנט  הוא  הפתוחה  -הכותב  באוניברסיטה  ומלמד  אביב 

 ו עיתונאי ממערכת העיתון אלא מומחה בתחום החינוך ולכן הכתבה מהווה טור דעה  הכותב אינ  - "ה"ובבינ 

  

 

להסתיר"9 מנסה  לא  כבר  אחד  אף  מ:  עכשיו  החינוך  אימערכת  /  שוויון-קדמת  טימור  "    13.08.19  / גלובס    / דורון 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001296972 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001296972
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האנשים שוויתרו על שכר גבוה לטובת קריירה חדשה  ":  24/7צריך להיות זמין , כמעט לא היו לי חיים": 4כתבה 

 09.08.19 /מרקר -דה /ליאור דטל , סיון קלינגבייל/  10וברחו  -

 .זכויות עובדים ותנאי העסקההמושג מתחום האזרחות הוא : ציין

י הקצאת משאבים במטרה להבטיח רמת  "ידי המדינה כחלק מהזכויות החברתיות ע-זכויות אלה מוענקות על :  הצג

לזכויות העובדים  .  את המעסיקים להעניק לעובדים תנאי עבודה בסיסיים והוגניםבחוק  הן מחייבות  .  חיים בסיסית

חברתית של  -היקף הזכויות האלה תלוי במדיניות הכלכלית.  וביניהם הגבלת מספר שעות העבודה,  םכמה מרכיבי

 . המדינה

. זאת הייתה הדרישה. 'מספרת דניאל',  ולחכות לתלמידים  7:40-כל יום הייתי צריכה להגיע לכיתה ב" ':  הסבר

הרגשתי שכל .  שזה יהיה רק בבית הספרהדרישה היא  .  יש לי דברים לעשות,  יש לי מבחנים לבדוק.  אפס גמישות

הדרישה מנוגדת .  הדוברת מציגה מציאות בה דורשים ממנה נוכחות וזמינות בכל רגע.  ' "הזמן רוצים שאפגין נוכחות

 .לכן תנאי ההעסקה שלה נפגעים. לחוק המגביל את שעות העבודה היומיות

חלקם עובדים  ,  פורשים מתפקידם לאחר שלוש שניםחמישית מהמורים בישראל  "דיווח עובדתי  :  תפקידי תקשורת

 150–הוסבו כ  2018–2016  –ב"  ,"  שעברו הסבה להוראה והגיעו עם מוטיבציה לשנות ונכונות לוותר על השכר

ח טאליס אודות הוראה של  "דו"  ,"  185הוסבו  (  ט"תשע)ובשנת הלימודים האחרונה  ,  אקדמאים להוראה מדי שנה

: מגלה כי מורים רבים בישראל מגיעים מדי בוקר לזירה של מאבקים ואלימות ,  8201שפורסם ביוני  ,  OECD–ה

– בלבד מהמנהלים ב  2%לעומת  ,  ממנהלי בתי הספר בישראל דיווחו על אלימות פיזית בקרב תלמידים  13%-כ

OECD  ;14%לעומת  ,  וכרבע מהמנהלים בישראל דיווחו על אלימות מילולית ואיומים תכופים בקרב התלמידים  

   "OECDבד במדינות בל

שמעידה על עצמה , מספרת איריס' התלמידים לא רוצים ללמוד, קשה מאוד ללמד, הכיתות צפופות " '  -מתן במה

כותב הכתבה מביא את דבריהם    -  "שהגיעה למערכת החינוך מתוך רצון לעשות טוב בעולם ולהרגיש שהיא תורמת

 . דעתםשל מורים רבים ובכך נותן להם במה להביע את 

 
,  סיון קלינגבייל  / וברחו    -לטובת קריירה חדשה    האנשים שוויתרו על שכר גבוה":  24/7צריך להיות זמין  ,  כמעט לא היו לי חיים"10

דטל   MAGAZINE-https://www.themarker.com/news/education/.premium-  09.08.19  / מרקר  -דה  / ליאור 

.76521281 

https://www.themarker.com/news/education/.premium-MAGAZINE-1.7652128
https://www.themarker.com/news/education/.premium-MAGAZINE-1.7652128
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 01.09.19 /מרקר -דה /ריקי ממן /  11משאירים את תלמידי ישראל בתחתית, בשם השוויון: 5כתבה 

 . מגזר שלישיהמושג מתחום האזרחות הוא : ציין

למען עשייה חברתית ומציעים פתרונות ושירותים  ,  המגזר השלישי הוא ארגונים הפועלים ללא מטרות רווח:  הצג

הציבורי לא יכול לפתור את בעיותיהם המגזר השלישי הוא חלק ממנגנון פיקוח בלתי פורמלי לאזרחים שהמגזר  

 . וממעורבות האזרחים בשלטון

מערכת ":  הסבר להבראת  התוכנית  את  בחינוך  לאוטונומיה  הקואליציה  פירסמה  הלימודים  שנת  פתיחת  לקראת 

: אלא מבקשת דבר פשוט אחד,  תקציבי מערכת החינוךשבניגוד לתוכניות אחרות אינה מציעה להגדיל את  ,  החינוך

גוף שאינו משתייך למגזר הציבורי.  "לשחרר זהו ארגון התנדבותי חברתי  .  הקואליציה לאוטונומיה בחינוך הינה 

 . שפרסם תוכנית ובה הצעה לפעולה עבור משרד החינוך המשתייך למגזר הראשון

תחת שליטתו  ,  מה ששכחו לספר במשרד החינוך זה כי כבר כיום  ".על השלטון  פרשנות וביקורת:  תפקידי תקשורת

  .הכותבת מביעה דעה וביקורת על משרד החינוך. "הפערים רק גדלים והולכים, הריכוזית של משרד החינוך

  

 
השוויון11 בתחתית,  בשם  ישראל  תלמידי  את  /  משאירים  ממן  "    01.09.19  / מרקר  - דה  / ריקי 

1.7773662-maman/BLOG-ricky/https://www.themarker.com/blogs 

https://www.themarker.com/blogs/ricky-maman/BLOG-1.7773662
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 'י תלמיד ב"כתבות שנאספו ע

- דה /קלינגבייל וליאור דטל סיון /  12"  זינוק בפערי ההשכלה בין יהודים לערבים' : לאיש לא אכפת: " '1כתבה 

 11.12.19 /רקר מ

 . ממשלההמושג מתחום האזרחות הוא  :ציין

החיים    :הצג תחומי  בכל  ויישומה  מדיניות  קביעת  על  אחראית  והיא  המדינה  של  המבצעת  הרשות  היא  הממשלה 

עוסקת בחקיקת משנה של צווים ותקנות וקובעת  ,  בתחום החקיקה הממשלה יוזמת הצעות חוק ממשלתיות.  במדינה

זאת ממנה או מטיל את אלא אם החוק מונע  ,  לפעול בכל תחום"  סמכות שיורית"לממשלה  .  תקנות לשעת חירום

 . הסמכות על גורם אחר

המל"  :הסבר טענות  להצלחה"למרות  ב,  ג  והעמיקו  הלכו  רק  ההשכלה  פערי  האחרונות  20-בפועל  . השנים 

למרות   -השנים האחרונות    20-ההשלכות הן כי פערי השכר של הגברים הערבים בהשוואה ליהודים לא הצטמצם ב

בתחומי    מדיניות ויישומה אחד מתפקידיה של הרשות המבצעת היא קביעה  ."  המאמצים שהשקיעה בכך הממשלה

הממשלה .  כאן המאמצים שהממשלה השקיעה בניסיון לצמצום הפערים היא ביטוי לתפקידה.  חיים שונים במדינה

 . אותה בתחום החברתי כלכלי ויישמהקבעה מדיניות חדשה 

מעלה כי הפער בין שיעור היהודים והערבים  '(,  ג)שפורסם אתמול  ,  המחקר"  .עובדתי  דיווח  :תפקידי התקשורת

גם מי שמצליח  ,  על פי המחקר.  2017-ב  38%-ל  2000-ב  23%- מ:  בוגרי תואר ראשון גדל בצורה משמעותית 

בעיקר של הגברים    -ושיעור הנשירה  ,  להתקבל לאקדמיה מקרב האוכלוסייה הערבית מתקשה לסיים את לימודיו

הנתונים מוצגים בצורה אובייקטיבית וללא הבעת .  הכתבה מציגה מספר מחקרים ואת תוצאותיהם."  גבוה מאוד  -

 . עובדתי  דיווחלכן תפקיד התקשורת כאן הוא , עמדה כלשהי

שהו  אם למי.  כל ההתנהלות של מערכת החינוך היא כאילו לאיש לא אכפת"פיקוח וביקורת על השלטון ומתן במה  

. זה ייראה אחרת  -והוא ישים יעדים שבאמת יקדמו את החברה הערבית  ,  ממקבלי ההחלטות זה יהיה באמת חשוב

שמביעה את ,  ר מריאן תחאוכו"הכותב מביא את דברי ד. "  אומרת תחאוכו",  אבל כנראה שזה לא מספיק חשוב

 .  עמדתה בעניין ומעבירה ביקורת על השלטון

 
12' אכפת"  לא  :  לאיש  לערבים'  יהודים  בין  ההשכלה  בפערי  /  זינוק  דטל  "  וליאור  קלינגבייל    11.12.19  / מרקר  -דה  /סיון 

1.8255245-premiumhttps://www.themarker.com/news/education/. 

https://www.themarker.com/news/education/.premium-1.8255245
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(/  11:24 - 8:32) 13" פערים גדולים בין תלמידים דוברי עברית לתלמידים דוברי ערבית: ה"מבחני פיז: "2כתבה 

 03.12.19  /תאגיד השידור הישראלי  -כאן חדשות  /אוריה אלקיים 

 אחריות מיניסטריאלית-שר המושג מתחום האזרחות הוא : ציין

והוא שולט באופן ישיר בפעילות  ,  נתון בידיו כוח ביצועי.  מתווה מדיניות למשרד שעליו הוא מופקד  שרכל    :הצג

 . השרים משמשים כתובת לפניות הציבור בנושאי המשרד עליהם הם מופקדים. השלטון בתחומים עליהם הופקד

בפני ראש הממשלה כמו   של כל שר על המשרד שלו. השר אחראישל שרים היא אחריות    אחריות המיניסטריאליתה

אחריות כוללת על כל    -לאחריות המיניסטריאלית משמעות כפולה  .  גם בפני הכנסת והציבור בתחום משרדיהם

האשמה אינה מוטלת על השר אבל  )אפילו אם נעשה דבר שלא בהסכמתו או ידיעתו של השר  ,  המתרחש במשרד

. השר חייב  ומעשים אישיים של השר בתחום משרדו ואחריות אישית על מחדלים (, הוא נדרש לנקוט צעדים בנושא 

 לתקן את המחדלים שנעשו במסגרת משרדו. 

לנוכח .  אינם הולמים את זה,  משרד החינוך השקיע רבות במגזר והנתונים לצערי(: "שר החינוך )רפי פרץ  : "הסבר

לגיבוש תוכנית מקיפה על מנת לחזק למנות צוות עבודה  ,  הנחיתי את מנכל המשרד מר שמואל אבואב,  תמונת המצב

 . "בדגש על לימודי המתמטיקה השפה והמדעים, את מערכת החינוך בחברה הערבית

ל המשרד  "לפיהם בעקבות המחדל במערכת החינוך הוא הנחה את מנכ  ,בכתבה מובאים דברי שר החינוך רפי פרץ

עצם הפנייה בטענה לשר ממחישה ,  ראשית.  יןשתחת אחריותו למנות צוות עבודה לגיבוש תוכנית על מנת לטפל בעני

השר  ,  שנית  .מעיד על האחריות ששר החינוך לוקח על משרדו  את היותו הכתובת לפניות הציבור בנושא החינוך

 .זהו ביטוי לאחריותו המיניסטריאלית של השר . הקשור למשרדונוקט צעדים על מנת לטפל במחדל 

מתוך    42במקום ה.  כך למשל במקצוע המדעים מדורגת ישראל מתחת לממוצע"דיווח עובדתי    :תפקיד התקשורת

,  מדינות שהשתתפו במחקר   77מתוך    37גם בקריאה מדורגת ישראל במקום ה..." "...  OECDמדינות שדירג ה  78

כתבה מוצגים  ב."  בלבד  362נקודות לעומת   506.  כאן כבר הפער בין תלמידים דוברי עברית לדוברי ערבית עצום

 .אודות הנתונים עובדתידיווח ועל כן ניכר שתפקיד התקשורת כאן הוא בעיקר , עובדות ונתונים רבים

 
תאגיד השידור   -כאן חדשות    / אוריה אלקיים  " /  פערים גדולים בין תלמידים דוברי עברית לתלמידים דוברי ערבית:  ה "מבחני פיז"13

 03.12.19 / הישראלי 

-https://www.youtube.com/watch?v=15UzqMVuL7k&list=PLKU94MaFRcfKwhud9Ur93u

naRNJGo0B&index=9t 

https://www.youtube.com/watch?v=15UzqMVuL7k&list=PLKU94MaFRcfKwhud9Ur93u-tnaRNJGo0B&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=15UzqMVuL7k&list=PLKU94MaFRcfKwhud9Ur93u-tnaRNJGo0B&index=9
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שירה /  14" אין להקריב מצוינות לטובת שוויון: ץ קבע שמשרד החינוך רשאי לגבות תשלומי הורים"בג: "3כתבה 

 07.08.19 /הארץ  /עובדיה -קדרי

 (ץ"בג )בית משפט גבוה לצדק המושג מתחום האזרחות הוא : ציין

הוא מאפשר לתושבים ואזרחים לעתור בנוגע לפעולות של  .  ץ הוא אחד מתפקידיו של בית המשפט העליון "בג:  הצג

. ץ יש הסמכות לפעול בכל תחום שאינו בסמכות בתי המשפט האחרים"לבג.  גורמים ציבוריים או שלטוניים בכל נושא

ץ פועל באמצעות צווים ולא באמצעות  "בג,  בנוסף.  ערכאה ראשונה ואחרונה בסוגיות בהן הוא מטפל   הוא מהווה

הוא מוציא צו על תנאי שמזמין את הצד המשיב ,  כאשר מוגשת עתירה ובית המשפט שוקל לקבלה,  למשל.  ענישה

 .לנמק את מהלכיו

במערכת החינוך וקבע כי למשרד החינוך סמכותה חוקית  ץ דחה את העתירות לביטול תשלומי ההורים  "בג: "הסבר

 ." לגבותם

עתרו  -במקרה הזה למשל , מאפשר לתושבים לעתור בנוגע לפעולות של גורמים שלטוניים, כאמור, ץ"בג

. ץ בעניין הייתה דחייה של העתירות שהוגשו"הקביעה של בג. אזרחים בנוגע לתשלומי ההורים במערכת החינוך

 . ת חוקיות הגבייה של תשלומי ההוריםץ א"בכך קבע בג

התקשורת עובדתי    :תפקיד  היום  "  דיווח  ניתן  הדין  תשלומי  (  רביעי)פסק  נגד  שהוגשו  עתירות  לשתי  בנוגע 

 …"ההורים

שקלים לשנה לתלמיד עבור תוכנית הלימודים התורנית    1,150ל מתיר לבתי הספר הללו לגבות עוד  "חוזר מנכ"

 ..." שקלים לשנה בבית הספר התיכון 2,300ועד , בבית הספר היסודי

על כן תפקידה הוא בעיקר  .  עובדות ונתונים,  היא מספקת מידע ומדווחת אודות מקרים,  הכתבה הינה אובייקטיבית

 . עובדתי דיווח

 
הורים"בג"14 תשלומי  לגבות  החינוך רשאי  לה:  ץ קבע שמשרד  שוויון אין  לטובת  מצוינות  /  קריב  קדרי"    /הארץ    / עובדיה  -שירה 

07.08.19 

1.7648058-https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium 

https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.7648058
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 22.08.19 /מרקר -דה /ליאור דטל /  15" בואו נתחיל ברמת המורים?  היכן נולדים פערים חברתיים: "4כתבה 

 הזכות לשוויוןהמושג מתחום האזרחות הוא : ציין

זכות זו נובעת מן ההכרה כי כל  .  הזכות לשוויון היא זכותו הטבעית של כל אדם לקבל יחס זהה ושווה לזולתו:  הצג

 המדינה מחוייבת לפעול בהתאם לעקרון השוויון וכן כל התייחסות שונה של השלטון .  בני האדם נולדו שווים זה לזה

יישום ערך השוויון מתבטא באופן שונה .  הינה אפלייה אסורה(  דת ומין,  גזע,  כגון צבע עור)מכל סיבה לא מוצדקת  

 . חברתיות השונות בין מדינה למדינה-דוגמה לכך ניתן לראות בגישות הכלכליות. בין מדינה למדינה

במשך .  הציונים הכללי שלהם בו נמוך יותרהמבחן הפסיכומטרי נחשב חסם עבור סטודנטים ערבים וממוצע  "  :הסבר

 ."שנים נשמעת ביקורת על האופן שבו הבחינה הפסיכומטרית אינה מותאמת לאוכלוסיות מיעוט

נטענת  ,  בנוסף.  עצם הקיום של פער בין האוכלוסייה הערבית לשאר האוכלוסייה מהווה פגיעה בזכות לשוויון שלהם

כלומר אין יחס שווה במבחן הפסיכומטרי בין   ,לאוכלוסיות מיעוט  הטענה שהבחינה הפסיכומטרית אינה מותאמת

הבחינה הפסיכומטרית אינה שוויונית כלפי .  ומכאן שנפגעת הזכות לשוויון של אוכלוסיות אלה    היהודים לערבים

 (. חסם כלפי ערבים)כלל האוכלוסייה וגורמת לפערים באוכלוסייה 

התקשורת הציון  "...   :תפקידי  בממוצע  להוראה  הערבים  הסטודנטים  של  ב  2018– הפסיכומטרי   446-הסתכם 

  בקרב סטודנטים להוראה בזרם הממלכתי־   538בהשוואה לציון ממוצע של  ,  זאת.  2006- בדיוק כפי שהיה ב,  בלבד

 ."בקרב סטודנטים להוראה מהזרם הממלכתי 509–דתי ו

רבים נתונים  מוצגים  מו,  בכתבה  והם  אלו  נתונים  של  ניתוח  אובייקטיביתאין  בצורה  לקורא  תפקיד .  באים  לכן 

 . עובדתי דיווחהתקשורת כאן הוא  

 

 

 
חברתיים"15 פערים  נולדים  המורים?  היכן  ברמת  נתחיל  דטל    / "  בואו   22.08.19  / מרקר  - דה   / ליאור 

1.7730250-https://www.google.com/amp/s/www.themarker.com/amp/news/education/.premium 

https://www.google.com/amp/s/www.themarker.com/amp/news/education/.premium-1.7730250
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שירה /    16"אך הפערים בין המגזרים עדיין גדולים,  שיעור הנשירה מהתיכון ירד משמעותית: "5כתבה  

 25.09.19 /הארץ  /עובדיה -קדרי

 מדיניות של העדפה מתקנתהמושג מתחום האזרחות הוא : ציין

מתקנת:  הצג העדפה  מדיניות  מקופחת,  במסגרת  אוכלוסייה  או  לקבוצה  הטבה  פערים  ,  מוענקת  לצמצם  במטרה 

 . כאשר מגיעים למצב של שוויון היא מופסקת, ההטבה מוענקת למשך זמן מוגבל. בחברה ולקדם שוויון

העדפה בחלוקת  המעניקה    -בשנים האחרונות החל משרד החינוך ליישם מדיניות של תקצוב דיפרנציאלי  "   :הסבר

 ." אקונומי חלש-שעות הלימוד ובמשאבים נוספים לבתי ספר שבהם תלמידים מרקע סוציו

שעות לימוד משרד החינוך מעניק  .  מדיניות התקצוב של משרד החינוך תואמת בדיוק למדיניות של העדפה מתקנת

יחס מועדף,אבים  שמו  / קבוצות חלשות  ,  י חלש  אקונומ-לבתי ספר שבהם תלמידים מרקע סוציו  כלומר הטבות 

 .ההטבה ניתנת במטרה לצמצם פערים ולהגיע לשוויון. שמהווים אוכלוסייה מקופחת -בחברה 

עמד שיעור הנשירה בכלל    2008בשנת  ,  2017-ל  2003שנאספו בין השנים  ,  לפי הנתונים"  :תפקיד התקשורת

על   בשנתון    10.1%האוכלוסייה  הנושרים    2017ואילו  שיעור  כ  -   7.6%היה  של   ..."  25%-ירידה 

 ..." 40%-ירידה של כ - 2017ב־ 7.1%ל־ 2008ב־  11.3%-בקרב הבנים ירד שיעור הנושרים מ"

  עובדתי דיווח  על כן ניכר שתפקידה הוא  .  תוצאות מחקרים ועובדות,  אחוזים,  הכתבה מרבה בציון נתונים יבשים

  . אודות המצב הנוכחי

 
 25.09.19 / הארץ  / עובדיה -שירה קדרי" / אך הפערים בין המגזרים עדיין גדולים, תשיעור הנשירה מהתיכון ירד משמעותי"16

1.7897483-https://www.google.com/amp/s/www.haaretz.co.il/amp/news/education/.premium 

https://www.google.com/amp/s/www.haaretz.co.il/amp/news/education/.premium-1.7897483
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 'י תלמיד ג"שנאספו עכתבות 

 06.12.19/  רדיו חיפה /ליאור דץ /  17"הכל נגמר בחינוך: "1כתבה 

 הזכות לשוויון  :ציין

זכות זו נובעת    . הזכות לשוויון היא זכותו הטבעית של כל אדם באשר הוא אדם לקבל יחס זהה ושווה לזולתו  :הצג

המדינה מחוייבת לפעול בהתאם לעקרון השוויון וכן כל  .  היוולדםמיום    כל בני האדם שווים זה לזהמן ההכרה כי  

 אפלייה פסולה הינה  '(  וכו ,  דת,  השקפת עולם,  כגון צבע עור)  סיבה לא מוצדקת  התייחסות שונה של השלטון מכל

- דוגמה לכך ניתן לראות בגישות הכלכליות  . יישום ערך השוויון מתבטא באופן שונה בין מדינה למדינה.  ואסורה

 . חברתיות השונות בין מדינה למדינה

או שלא מעוניין לעזוב ,  ומי שאין לו כסף;  לכאורה,  הילדים שלו זוכים בחינוך איכותי  –מי שיש לו כסף  "  :הסבר

בוחרים להעמיק ,  החברתייםבמקום להילחם בפערים  ,  וכך .  לכאורה,  מקבל חינוך פחות טוב,  את המערכת הציבורית

יותר עוד  התקצוב  ". אותם  מדיניות  שווים,  בעקבות  אינם  אמצעים  דלות  ממשפחות  תלמידים  בו  מצב  לא  נוצר   ,

יחס שווה ממערכת החינוך   מרובות אמצעים  מקבלים  בין .  ביחס לתלמידים ממשפחות  יותר  נוצר פער רחב  כך 

יחס לא שווה כתוצאה ממצב   . לו שאינם יכולים לממן זאתלעומת א,  שיכולים לממן בית ספר פרטי ברמה גבוהה

 כלכלי. 

על השלטון  :תפקידי התקשורת וביקורת  איכותי".פיקוח  חינוך  אמצעים מקבל  לו  מי שיש  היא  ,  העובדה שרק 

?  מה כבר אפשר לצפות  –וכשזה לא קורה  ,  צמצום אי השוויון מתחיל בחינוך.  וגם לחיפה,  תעודת עניות לישראל

ידבר על חשיבות    –'  כחול לבן'ולא ב'  ליכוד'לא ב  –שגם לקראתן אף אחד  ,  שאנחנו בדרך לעוד בחירותהעיקר  

הדובר מעביר ביקורת כלפי  ".  והכל מתחיל בחינוך.  ההון האנושי והסולידריות החברתית,  הנכס החשוב ביותר שלנו

ומשווה את המצב הנוכחי לשנים    הוא מרחיב על העובדות.  מערכת החינוך והמפלגות הגדולות המתמודדת לכנסת

 על השלטון.  העברת ביקורתעל כן מדובר בכתבה שמטרתה , קודמות

 
- http://www.1075.fm/%D7%94%D7%9B%D7%9C 06.12.19 / רדיו חיפה   / ליאור דץ " / הכל נגמר בחינוך"17

%%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-D7%A0%D7%92%D7%9E%D7%A8 

http://www.1075.fm/%D7%94%D7%9B%D7%9C-%D7%A0%D7%92%D7%9E%D7%A8-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/
http://www.1075.fm/%D7%94%D7%9B%D7%9C-%D7%A0%D7%92%D7%9E%D7%A8-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/
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מעריב    /עפר לבנת  /    18" ץ אישר לבתי הספר לגבות תשלומי רשות מההורים"בג':  לא פוגע בשוויון: " '2כתבה  

/ 07.08.19 

 התנגשות בין זכויות  :ציין

לא באף חברה מעשית  . לא פעם מתקיימת התנגשות ואף סתירה בין זכויות שונותהזכויות הן אינן מוחלטות  :הצג

 . ניתן לקיים את הזכויות באופן מוחלט

  שקלולים ואיזוניםנדרש מנגנון של , במקרים בהם מתקיימת התנגשות בין זכויות או בין זכות לבין אינטרס ציבורי

הסיבות הבסיסיות להגבלת הזכויות של  . בכל אחת מהן והפגיעה המידתיתהזכויות בין  האיזון הסבירלפי נקבע 

 . כאשר מימוש זכויות אלה פוגע בזכויות או באינטרסים של הציבור אדם הן

דוד מינץ ואלכס שטיין כי לגביית התשלומים יש הצדקה מהותית וכי  ,  בפסק הדין קבעו השופט יצחק עמית"  :הסבר

אין מקום להתערב באיזון ,  כלכלי נמוך-עלולים להביא לאי שוויון ולפגיעה בתלמידים מרקע חברתילמרות שהם  

שהתווה משרד החינוך בין הזכות לשוויון לבין הזכות לאוטונומיה בחינוך וזכותם של ההורים להשפיע על החינוך  

כות לשיוויון בכדי לאפשר להורים בדיון השופטים נדרשו לקבוע את הפגיעה המידתית המותרת בז  ". הניתן לילדיהם

השופטים מציינים בפסק דינם כי אכן ישנה סכנה לפגיעה בשיוויון בעת גביית תשלומי  .  להשפיע על חינוך ילדיהם

אך ישנה הצדקה מספקת לאפשר גביית תשלומים אלו שכן להורים ישנה הזכות להשפיע  ,  הורים במערכת החינוך

 לזכות ההורים על חינוך ילדיהם.תנגשות בין הזכות לחינוך ישנה ה. על החינוך שניתן לילדיהם

ל המסדירים תשלומי  "עתירות לביטול שני חוזרי מנכ(  רביעי)בית המשפט העליון דחה היום  "  :תפקידי התקשורת

  2015- ו  2014- בעתירות שהוגשו ב".  רכישת שירותים מרצון"ו(  תוכנית לימודים נוספת" )ן"תל"הורים מסוג  

גי  "ע ופרופ'שמעון  יוצרים מצב בו חלק מתכני החינוך הציבורי  '  קלין  כי תשלומי ההורים  נטען  גבריאל סלומון 

משגת הוריהם  שיד  לתלמידים  רק  לשוויון ,  ניתנים  בזכות  סבירה  ושאינה  מידתית  פגיעה שאינה  נובעת  וכי מכך 

ומאפשר למוסדות חינוך לגבות  , ההוריםעוד נטען כי משרד החינוך אינו פועל להצבת מגבלות על תשלומי . בחינוך

מטרתה היא לדווח  ,  בכתבה מדווח אודות פסיקה עדכנית של בית המשפט".  אלפי שקלים בשנה עבור הלימודים

ד "בנוסף מובאים דבריו של עו. ץ בנוגע לתשלומי הורים"כדוגמת פסיקת בג, לציבור על אירועים בהם יש לו עניין

לנאמר   ביחס  רייכמן  רייכמן"עו",  בכתבההרן  הרן  למשפטים  ,  ד  בפקולטה  חינוך  ומדיניות  למשפט  הקליניקה 

 . כדיווח ומתן במהעל כן היא מתפקדת . "... התייחס לכך, באוניברסיטת חיפה

 
18' בשוויון"  פוגע  תשלו"בג':  לא  לגבות  הספר  לבתי  אישר  מההוריםץ  רשות  /  מי  לבנת  "    07.08.19  / מעריב    /עפר 

712060-https://www.maariv.co.il/news/Education/Article 

https://www.maariv.co.il/news/Education/Article-712060


 

19 

 22.08.19 /הארץ   /עמי וולנסקי /  19"ץ נגד שוויון בחינוך"בג: "3כתבה 

 ץ "בג :ציין

לצדק)ץ  "בג  :הצג גבוה  דין  בירושליםהוא  (  בית  העליון  המשפט  בית  של  מתפקידיו  מאפשר  "בצ  . אחד  לכל ג 

ץ הוא  "בג.  אשר פגע או פוגע בזכויותיו  ביצעו עוולאשר לדעתו    גופים ציבוריים \הרשויותלעתור כנגד  ארגון  \אדם

כאשר , לדוגמה. צוויםץ מתבצעת בעזרת "פעילותו של בג . הערכאה הראשונה והאחרונה בנושאים בהם הוא מטפל

עד לסיום להקפיא את המצב הקיים  (  הרשות הציבורית)מחייב את המשיבה בעתירה,  צו ביניים ץ להוציא  "ליט בגמח

 (. ניתן במקרים בהם מדובר בצעדים בלתי הפיכים של הרשויות)הדיון בעתירה 

. ההפרטה בחינוךץ מראשית החודש היא בבחינת אור ירוק להגברת לחצי  "ההחלטה התקדימית של שופטי בג"  :הסבר

ערך השוויון    —'  בין שני ענקים'  בפסק הדין בעתירה בסוגיית תשלומי הורים כתבו השופטים כי מדובר בהתגוששות

אף אחד משני 'כי  ,  אף שבפתח פסק הדין נקבע'.  רצונם הטבעי של הורים להעשיר את חינוך ילדיהם'בחינוך לעומת  

של הורים ומפנה עורף  '  הרצון הטבעי'סיקה מעודדת למעשה את  הפ',  ערכים אלה אינו יוצא כשידו על העליונה

ץ לאחר שהרגישו כי תשלומי ההורים שנדרשים מהם  " קבוצת הורים החליטה לעתור לבג  ". לערך השוויון בחינוך

שלטוני,  מכיוון שהגוף נגדו עתרו ההורים הינו ציבורי . לשיוויןנם בגדר עוולה ופגיעה בזכות י מערכת החינוך הי"ע

 . משרד החינוך הם עתרו לבגצ שתפקידו לקבל עתירות מאזרחים על עוולות שלדעתם רשות שלטונית פגעה בהם

החלטת בית המשפט העליון החודש פותחת את הדלת להשפעות  " פיקוח וביקורת על השלטון  :תפקידי התקשורת

מערכת המשפטית יתגייסו לנקוט מדיניות מן הראוי שהמערכת הפוליטית וה.  ההרסניות של כוחות השוק על החינוך

הוא מפציר הן  .  ץ"הכתב מעביר ביקורת כלפי בג".  מאוזנת בנושא שהנו כה מהותי לחוסנה של החברה הישראלית

והן במערכת הפולטית לנקוט צעדים בכדי לשנות את המדיניות שאישר בג בכתבתו הוא .  ץ"במערכת המשפטית 

, הוא מרחיב מעבר לנתונים ומחווה את דעתו באופן ברור,  נתונים משנים עברומסתמך על אירועים עדכניים ועל  

 .על השלטון העברת ביקורתעל כן מדובר בכתבה שמטרתה 

 
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium- 22.08.19 / הארץ   / עמי וולנסקי " / ץ נגד שוויון בחינוך"בג"19

.77317831 

https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.7731783
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.7731783
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 11.12.19 /גלובס  /ר נועה לביא "ד/  20"סכנה ברורה ומיידית -מערכת החינוך בישראל : דעה: "4כתבה 

 חברתיות-זכויות כלכליות :ציין

כלכליות  :הצג עחברתיות  -הזכויות  המדינה  "מוענקות  להבטיחי  בסיסית  במטרה  חיים  ומכבדת,  רמת  .  אנושית 

,  לביטחון סוציאלי ולרמת חיים בסיסית,  לחינוך,  הזכות לשירותי בריאות  הזכויות הכלכליות חברתיות כוללות את

, בכל מדינה.  הקצאת משאבים ושירותים  את הזכויות הללו מעניקה המדינה בדרך של  '. זכויות עובדים וכו,  לדיור

 . ולכן כל מדינה מעניקה זכויות אלה בדרכים ובהקפים שונים גישה חברתית כלכלית שונהישנה 

ואינם  ,  21-שתלמידי ישראל אינם מוכנים לשוק העבודה של המאה ה,  OECD-כנטען ב,  מהתוצאות עולה"  :הסבר

ה משקפות תמונת מצב לפי "תוצאות מבחן פיז  ". מתפקדים בהתאםמקבלים חינוך שיעזור להם להפוך לאזרחים  

. OECDה,  הנות מן הזכות לחינוך ביחס למקביליהם בארגון המדינות המפותחותיהאזרחים אינם זוכים ל,  בישראל

הזכות לחינוך היא אחת מהזכויות החברתיות כלכליות, שירותים  שהמדינה מעניקה לתושביה על מנת להבטיח רמת  

   .סיסיתחיים ב

הנתון השני הוא תמרור אזהרה אדום לעתיד ,  בעיניי"  פיקוח וביקורת על השלטון ומתן במה  :תפקידי התקשורת

ניתן ,  אם ישראל היא אכן מעצמה ביטחונית.  ישראל כמדינה דמוקרטית בעלת כלכלה משגשגת ואזרחים מתפקדים

, פלסטיני והחזית מול איראן-נכון שהסכסוך הישראלי.  ביטחוני- להסיר את החשש שהמדינה עומדת בפני איום קיומי

הוא מפציר הן  .  ץ"הכתב מעביר ביקורת כלפי בג".  אולם הם אינם מהווים סכנה קיומית,  נמצאים במצב בכי רע

הכותבת מסתמכת .  ץ"לנקוט צעדים בכדי לשנות את המדיניות שאישר בג  במערכת המשפטית והן במערכת הפולטית

הכותבת .  היא מרחיבה מעבר לנתונים ומחווה את דעתה באופן ברור,  על אירועים עדכניים ועל נתונים משנים עברו

  . במהלתת ועל כן מדובר בכתבה שמטרתה , הינה כותבת אורח בעיתון

 
בישראל  :  דעה"20 החינוך  ומיידית  -מערכת  ברורה  /  סכנה  לביא  "ד"  נועה   11.12.19  / גלובס    / ר 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001310658 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001310658
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אדיר ינקו /    21" עשרות מיליונים להעצמה רוחנית ושכר רבנים בבתי ספר  :משבר תקציב החינוך המיוחד: "5כתבה  

/ 14.08.19 

 אחריות מיניסטריאלית -שר  :ציין

יחד עם כוחו  .  בממשלה כוח רב הנובע מתוקף השפעתו כמתווה המדיניות בתחום עליו הוא אחראי  שרלכל    :הצג

אף אם נעשו  , ולפעולות סגל עובדיו תחום משרדוביחס לנושאים שב אחריות כלפי הכנסת והממשלההרב יש לו גם 

פניות מחברי הכנסת האחרים  )להשיב על שאילתות  ,  לדווח לכנסת על פעולות משרדוחובתו של שר  .  שלא בידיעתו

מאזרחים משרדו(  או  לתחום  הקשורות  היום  לסדר  הצעות  משרדו,  ועל  שבתחום  בעיות  לתקן  האחריות    . וכן 

היא   משפטיתהמיניסטריאלית  ולא  בלבד  זאת  . ציבורית  או  ,  לעומת  למעשים  ביחס  משפטית  אחריות  ישנה  לשר 

 . מחדלים שביצע בעצמו

'חינוך רפי פרץ אמרשר ה"  :הסבר ידיים מול המשבר המתחולל בחינוך  :  יכול לשבת בחיבוק  משרד האוצר לא 

זקוקים  -המיוחד   הם  הצרכים שלהם  את  לא מקבלים  תלמידים  אבואב"מנכ.  אלפי  משרדי שמואל  הדרג    ל  וכל 

אך פתיחת השנה עלולה להשתבש אם התקציב לא ,  המקצועי של המשרד עמלים כבר שבועות על מנת למצוא פתרון

בכתבה מובאים  .  '"יש כאן תלמידים שזה חיים ומוות עבורם,  אני קורא לראש הממשלה להתערב בנידון.  יעבור

החינוך שר  של  פרץ,  דבריו  רפי  דבריו.  הרב  הבאת  האחריות  והפנייה  ,  עצם  את  משקף  זה  בנושא  אליו 

וזאת כי הוא אחראי בפני הציבור  המיניסטריאלית של השר מן   .    על משרדו  זה שמשיב על פניות העולות  הוא 

 . הציבור בנושא הקשור למשרדו

אף )מיליון שקלים לתוכניות למבוגרים    73וכך מתברר כי משרד החינוך העביר בין היתר  "    :תפקידי התקשורת

מיליון שקלים    25,  מיליון שקלים למתן שיעורי תורה בחינוך הבלתי פורמלי  30(,  שחוק חינוך חובה לא חל עליהם

מיליון שקלים עבור מדרשות  22, מיליון שקלים לשעות תגבור בבגרות ללימודי יהדות 23, לחינוך יהודי בתפוצות

בכתבה מובאים ".  מיליון שקלים עבור תשלום שכר לרבנים במוסדות חינוך  12-ו,  6מגיל  להעמקת הזהות היהודית  

הכותב מביא דיווחים  ,  בנוסף.  נתונים עדכניים אודות תקציב משרד החינוך על רקע המשבר בתקציב החינוך המיוחד

לכן בכתבה יש  .  שהציגהכותב גם מפרש ומסביר חלק מן הנתונים והדיווחים .  מתוך ישיבות הוועדה לחינוך בכנסת

   .וגם פרשנותעובדתי דיווח 

 
המיוחד"21 החינוך  תקציב  ספר:  משבר  בבתי  רבנים  ושכר  רוחנית  להעצמה  מיליונים  /  עשרות  ינקו  "    14.08.19  / אדיר 

5569129,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5569129,00.html
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 כתיבת טיעון

במהלך  .  מאז ומעולם קיים קושי ביישום השוויון בחינוך.  חינוך ושוויון הינם ערכי יסוד במדינת ישראל  :טענתנו היא

אינם טובים אך המציאות מעידה כי פתרונות אלו  ,  השנים משרד החינוך ניסה לפתור את הבעיה הזו במספר דרכים

נושא הפערים בחינוך נובע מפגיעה בזכות לשוויון שהיא חלק ממדיניות  .  פעם-שכן כיום הפערים בחינוך גדולים מאי

 .  השלטון

מראים על פערים גדולים בין מגזרים שונים בארץ (   2019אלקיים  )  ה העולמי האחרון  "נתוני מבחן פיז  :נימוקים

,  לפי הנתונים.  כך מראים גם נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  י שונהאקונומ-ובין קבוצות בעלות רקע סוציו 

 .10%-הפערים בין מרכז ופריפריה באחוזי הזכאות לבגרות הם כ

בכתבות שניתחנו ניתן למצוא דיווחים על נתונים הישגיים ותקציביים רבים המראים על הישגים נמוכים בהשוואה  

,  ועל שר החינוך  24ניתן למצוא ביקורת מרובה על מערכת החינוך,  יתר על כן.  23וגם על פערים בתוך המדינה  22לעולם

 . בתחום הניהולי והתקציבי

מספר פעמים הונחה על שולחן הכנסת הצעת .  יש להדגיש כי הפערים ממשיכים וגדלים למרות הצעות רבות לפתרון

בחי השוויון  חוקתית של  הסדרה  המציעה  הצלחה,  נוךחוק  מזאת.  ללא  אוכלוסיות  ,  יתרה  לחיזוק  רבות  תוכניות 

על לפועל  הוצאו  החינוך-מוחלשות  משרד  צלחו,  ידי  לא  הן  גם  תקצוב .  אך  למצוא  ניתן  הללו  התוכניות  בין 

כל זאת על סמך הראייה המפרידה ומשווה ,  דיפרנציאלי לטובת בתי ספר מהפריפריה והמגזרים הערבים והחרדים

 . ת השונות בחברהבין הקבוצו

יש לשקול מתן אוטונומיה לבתי הספר ולצמצם בירוקרטיה במקום למצוא פתרונות על סמך השוואות    :מסקנתנו היא

גישת האוטונומיה בחינוך.  כלכליות-מגזריות וחברתיות  זו.  25אנו מציעים את   גישה  יש להעביר את מרכז  ,  לפי 

- גישה זו מתבססת על מחקר של ארגון ה.  ם ולבתי הספרקבלת ההחלטות ממשרד החינוך הארצי לרשויות הערי

OECD  ,ועוד צריכות להתבצע ,  ניהול כוח האדם והמשאבים,  ארגון הלמידה,  לפיו החלטות כדוגמת תכנון הלמידה

רשויות הערים על מנת לאפשר קיום מערכת מותאמת ויעילה לכל  /ברמה הקרובה ביותר תלמידים ברמת בתי הספר

באמצעות גישת  . תוצאות המחקר מראות שהישגי התלמידים משתפרים כתוצאה ממדיניות אוטונומית שכזו.  תלמיד

 
 '. י תלמיד א" שהובאה ע 1מתוך כתבה  22
 שהובאה ע"י תלמיד ב'.  5מתוך כתבה   23
 שהובאה ע"י תלמיד ב'.  4מתוך כתבה   24
 שהובאה ע"י תלמיד א'.  5מתוך מכתבה  25
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ערכים שאנחנו .  וסולידריות חברתית,  הישגיות  ,  האוטונומיה בחינוך ניתן יהיה לקדם את בעיקר את ערך השוויון  

 .  ין כלל ילדי ישראלמאמינים שהם חשובים להתפתחות החינוך ויובילו לשוויון הזדמנויות אמיתי ב

יש לגייס את מיטב המוחות של משרד  ,  אנו מאמינים כי על מנת לפתור בעיה מורכבת כמו בעיית השוויון בחינוך

אנו מציעים לועדה לבחון לעומק את  .  ולהעלות פתרונות חדשים ומקוריים לבעיה,  החינוך וועדת החינוך של הכנסת

אלא בין ,  כלכלי שונה- ן מגזרים שונים וקבוצות בעלות רקע חברתישאינה משווה בי,  גישת האוטונומיה בחינוך

 . תלמידים

  



 

24 

 הצגת התוצר

ברשת עצומה  להפיץ  שלנו  העבודה  של  כתוצר  בחרנו  ציבור.  26אנחנו  לאיש  פניה  היא  ציבורית  /עצומה  רשות 

. הציבור בפתרון הבעיהעל העצומה חותמים אנשים רבים בכדי להביע את רצון  .  שמטרתה לקדם שינוי מדיניות 

שכן הממשל הוא האחראי על  ,  אנחנו בחרנו להפנות את העצומה שלנו כלפי ועדת החינוך של הכנסת ומשרד החינוך

אתר חינמי המאפשר להפיץ ברשת עצומות בנושאים   27"עצומה" את העצומה הפצנו באמצעות אתר  .  זכויות האזרחים

שלחו למשפחות ולמכרים שלנו יחד עם פסקה קצרה    28שלנו   את הקישור לעצומה.  החשובים לחברה הישראלית

דבר המעיד על  ,  חתימות  40,  הצלחנו לאסוף את מספר היעד שלנו,  תוך כשעה,  המסבירה אודות חשיבות הנושא

 . חשיבות הנושא

 

 :נוסח העצומה אותה הפצנו ברשת

במסגרת מטלת הביצוע באזרחות עקבנו אחר  ,  XXXXXXב מבית הספר "תלמידי כיתה י',  ג'+ב'+תלמיד א,  אנו"

בחינוך השוויון  אי  תקצוב  .  סוגיית  בעיקרם  הכוללים  הקיימים  הפתרונות  כי  הם  מעבודתינו  העולים  הממצאים 

.  והם לא פותרים את הבעיה  21-אקונומיים אינם מתאימים למאה ה-דיפרנציאלי המתבסס על מגזרים ופערים סוציו

הכנסת לגייס את מירב המאמצים על מנת למצוא פתרונות ברוח זמננו שיקדמו את    אנו קוראים לועדת החינוך של 

לרשויות  ,  פתרון אפשרי שאנו מציעים לועדה לקחת בחשבון הוא מתן אוטונומיה לבתי הספר.  החברה בישראל

 . או בית ספר/ישוב ו/המקומיות ולמועצות האזורית ובכך ליצור מערכת מותאמת לכל עיר

 ! לחתום למען שינוי ושיפור בתחום משמעותי זה, לצאת מהאדישות, הציבור, קוראים לכםבעצומה זו אנו 

 !"תודה רבה
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 ביבליוגרפיה 

 :  ספרים

 . 198, 179' עמ(, 2016)משרד החינוך , "להיות אזרחים בישראל במדינה יהודית ודמוקרטית"

 :מקורות אינטרנטיים

פרק  , פערים בין מרכז לפריפריה - 11' ח מס"דו, פני החברה בישראל"( 2019)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
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