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עמי וולנסקי / דוח מחקר

"היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה"
במבנה  השינוי  לבין  העל־יסודית  החינוך  במערכת  המבני  השינוי  בין  הזיקה 

ההשכלה הגבוהה בישראל

מוקדש בהוקרה לפרופ' חיים אדלר

מבוא

המחקר בוחן את הזיקה ההדדית בין הרפורמה בחינוך העל־יסודי לרפורמה בהשכלה הגבוהה 
של ישראל. צמצום פערים חברתיים היה יסוד מרכזי בהנעת הרפורמה בחינוך העל־יסודי 
החל מראשית שנות השבעים. הצמצום בא לידי ביטוי במדיניות פדגוגית שבמרכזה עמדו 
גיוון וגמישות במבנה תוכנית הלימודים, אשר הביאה לגידול בשיעור מסיימי כיתה י"ב, כמו 
 1980 גם לגידול בשיעור הזכאים לתעודת בגרות ב־63%, בפרק זמן של עשור לערך )בין 

ל־1990(.
הטמעת יסוד של תחרות בין מוסדות חינוך אמנם תרמה לתנופה חדשה ולגידול בשיעור 
תוכנית  של  והגיוון  הגמישות  ממדיניות  התנערות  של  במחיר  אך  בגרות,  לתעודת  הזכאים 
הלימודים. מדיניות זו הובילה לזניחת החינוך הטכנולוגי והמקצועי, תוך אימוץ מבנה מונוליטי 
של תוכנית לימודים עיונית בעיקרה. התכלית של גידול בשיעור הזכאים לתעודת בגרות הפכה 
לערך מכונן, כמעט בלעדי, מאמצע שנות התשעים, בעוד שכמחצית מהאוכלוסייה, שסיימה 
12 שנות לימוד, נותרה ללא תעודה רלוונטית לעולם העבודה או למערכת ההשכלה הגבוהה.

הגידול בשיעור הזכאות לתעודה תרם, אם כי לא בלעדית, לגידול בביקוש להשכלה גבוהה, 
כפי שבא לידי ביטוי בהחלטה של מל"ג בשנת 1993 להוסיף 12 מוסדות אקדמיים לאלה שהיו 
קיימים באותה עת בישראל. עד מהרה התברר כי לחצים סביבתיים לגווניהם ויוזמות מתוכננות 
גם  כמו  תחילה,  שתוכננו  מאלה  מוסדות  ארבעה  פי  כמעט  של  לתוספת  תרמו  וספונטניות 

להגשת בקשות לאישור של כ־450 תוכניות לימוד חדשות.
המחקר גם עוסק בשאלה אם איכות ההשכלה הגבוהה נתרמת בשל פתיחת שעריה לפריפריה 
החברתית של ישראל בשנות התשעים, נושא שהיה בלב הדיון על הרפורמה של שנת 1993. 
מהאשכולות  שלישי  לתואר  הלומדים  של  היחסי  בחלקם  הירידה  בולטת  הממצאים,  פי  על 
השמיני והתשיעי, לעומת עלייה בשיעורם היחסי של מקבלי תואר שלישי מהאשכולות הרביעי 
וכ־15 שנים לאחר  והשישי, בהשוואה בין השנים שלפני ביצוע הרפורמה בהשכלה הגבוהה 
החלתה. ממצא זה מצביע על תרומת מדיניות פתיחת שערי ההשכלה הגבוהה לצמצום פערים, 
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בשיעור  בגידול  ביטוי  לידי  כפי שבא  האוניברסיטאות,  של  המחקר  כושר  להגברת  במקביל 
הישראלית.  בחברה  יותר  החלשות  הסוציו־אקונומיות  מהשכבות  שלישי  לתואר  הלומדים 
לפיכך, נראה כי לא היה מקום לחשש שמא הרחבת בסיס פירמידת ההשכלה הגבוהה תפגום 
זו אפשרה לקבוצות שבעבר היו בלתי מיוצגות בלימודי תואר  וכי בפועל פתיחה  באיכותה, 

שלישי למצוא בו את מקומן.

רמת  לשדרוג  במאמצים  מאופיינות  המדינה  קום  מאז  ישראל  של  החינוך  מערכת  תולדות 
ההשכלה של האוכלוסייה או במילים אחרות, בשינויים מבניים עקביים לפתיחת שערי השכלה. 
בהגדרת  ארגון,  וצורות  לימודי  תוכן  במונחי  שונים  הכרעה  בצומתי  התבצעו  אלה  שינויים 
מקומיות,  רשויות  הראשי,  המשרד  ספר,  )בתי  התבצעו  שבהן  הפעולה  ובמסגרות  המטרות 
תמונת  ומעצבות  אלה  את  אלה  מזינות  השונות  הפעולות  תוצאות  מורים(.  וארגוני  עמותות 
של  המצטבר  במשקלם  להבחין  יהיה  ניתן  הזמן  ממרחק  רק  כאשר  מערכת,  של  התפתחות 

השינויים ובהשפעתם על מבנה המערכת. 
ארגוניות  חברתיות,  סביבתיות,  התנהגויות  של  מסדרות  מושפעות  שנתקבלו  ההכרעות 
ומשפטיות התורמות לעיצוב מערכת החינוך ודמותה. אלה הם תהליכים מערכתיים שיש בהם 
מחוללים רבים הדוחפים לשינוי בתהליך שאין לו סוף. לפיכך, המחקר עוסק בניתוח הכוחות 
התורמים לעיצובה הזמני של המערכת, ובוודאי לא לעיצובה הסופי. כך לדוגמה, עוגן מרכזי 
אשר השפיע על עיצובה של מערכת החינוך הוא חוק חינוך חובה. ראשיתו של התהליך הייתה 
ב־1949, אך הוא נמשך לאורך כל שנות קיום המדינה, כולל שינויים שהתקבלו בשנת 2012. 
ואכן, חוק זה הוחל תחילה על גילאי חמש עד 13, שנתיים לאחר מכן הוא הורחב לגיל 14, 
בשנת 1979 לגיל 16 ובשנת 2007 לגיל 18, בעוד החלתו הוקדמה לגיל שלוש לכל שכבות 

האוכלוסייה בשנת 1.2012 
הרפורמה בחינוך העל־יסודי אשר יושמה במערכת בעקבות המלצותיה של ועדה מקצועית 
בשנת 1965 )ועדת פראוור(, שזכו למשנה תוקף בשנת 1968 באמצעות הוועדה הפרלמנטרית 
)ועדת רימלט(, היא נקודת המוצא לניתוח המחקרי בזיקתן של הרפורמות בחינוך. המלצותיהן 
של שתי ועדות אלה תרמו למפנה במבנה החינוך העל־יסודי, כולל שינויים ביעדיו הפדגוגיים, 
בד בבד עם שינויים והתאמות בחוק חינוך חובה שנקבע לגיל 16. שינוי מבני זה של מערכת 
החינוך הביא לגידול מהיר בשיעור הלומדים בחינוך העל־יסודי, בקצב של 3.6% לשנה, הכפול 
מקצב הגידול הטבעי )מ־143,800 תלמידים בחטיבה העליונה בשנת 1980 ל־176,000 בשנת 

בשנת 1984 תיקנה הכנסת את החלתו של חוק חינוך חובה החל מגיל שלוש אך יישומו, בשל מגבלות   1

תקציב, בוצע רק בקרב יישובים הנמצאים במיקום נמוך יותר במדרג הסוציו־אקונומי. החלתו על כלל 

האוכלוסייה באה בעקבות המחאה החברתית של שנת 2011 ויישומו המלא נקבע החל משנת 2012.
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בשיעור  גם  ובהלימה,   ,1980 שנת  ועד   1976 משנת   1.3% של  גידול  קצב  ולעומת   ,)1984
מסיימי כיתה י"ב ובשיעור הזכאים לתעודת בגרות )משרד החינוך והתרבות, 1991(.

מקור ההשראה של מקבלי ההחלטות בשנות השישים והשבעים היה בעיקרו עידוד ותמיכה 
לסיום 12 שנות לימוד, עם או בלי תעודת בגרות, כאשר נושא פתיחת שערי ההשכלה הגבוהה 
לא תפס מקום מרכזי ונותר בעת ההיא בשולי התודעה הציבורית.2 תודעה זו הלכה והעמיקה 
של  לדמוקרטיזציה  נוספים  ולחצים  לבגרות  הזכאים  בשיעור  הגידול  בשל  התשעים  בשנות 
פירות  נשא  השבעים,  בשנות  העל־יסודי  בחינוך  כרפורמה  שהחל  מה  האקדמית.  ההשכלה 
זו הלכה  והשפיע על הביקוש להשכלה הגבוהה בשנות התשעים. השפעה  בשנות השמונים 
והעמיקה, והיה לה ביטוי בהתרחבות ההשכלה הגבוהה גם בעשור הראשון של שנות האלפיים. 
ואכן, תהליכים שהחלו בשלב החינוך הטרום־אקדמי התפתחו לרפורמה רחבה גם בשלב החינוך 

הגבוה. הזיקה בין שתי רפורמות אלה היא צירו המרכזי של הדיון במאמר.

תהליכי שינוי מנקודת המבט התיאורטית 

המחקר מתבונן בשינויים במבנה מערכת החינוך, החל מהחינוך העל־יסודי והמשכו בחינוך 
הגבוה, תוך ניתוח פעולות השרשרת שהיו בבסיס השינויים במערכת החינוך של ישראל לאורך 
כארבעה עשורים, החל מראשית שנות השבעים. לצורך התבוננות בתהליכי הטרנספורמציה 
לנו להבין את המשתנים, הם הכוחות אשר  וניתוחם, דרושה מסגרת תיאורטית אשר תסייע 
השפיעו והניעו את השינוי. המסגרת התיאורטית שתשמש לצורך ניתוח זה תתבסס על תורת 
המערכות, אשר נהייתה עשירה יותר ויותר במהלך המאה העשרים. תורה זו, אשר שימשה כלי 
להבנת תהליכים במדעי הטבע, עברה אדפטציות שונות גם לניתוח תהליכים במדעי החברה, 
בניסיון להסביר התפתחויות במערכות חברתיות מורכבות. השימוש בתורה זו מקנה לנו גם 
כלים להתבוננות בטרנספורמציה שהתחוללה במערכת החינוך של ישראל ולהבנתה, ואף עשוי 
לתרום לניבוי אפשרי של המשך התפתחותה. אם כן, נבחן כיצד תרם שלב החינוך העל־יסודי 
להתפתחות החינוך הגבוה ודחף אותה וכיצד תהליכים המתרחשים במערכת זו מאיצים את 
המשך ההתחדשות וההתפתחות ותורמים להן. המסגרת התיאורטית ותרומתה לעניין תהליכי 

השינוי יידונו לאחר הצגת הממצאים.
סטטוס  קבוצות  חברתיות,  בין שכבות  ומקונפליקט  כנובע ממתח  שינוי  מסביר  ובר  מקס 
וקבוצות עניין באשר למונופול על זכויות בחברה כגון שכר והכנסה, מעמד הנובע מהשכלה, 

עיקר  כאמור,  אך  עתידי,  לביקוש  בתחזיותיהם  אלה  סוגיות  העלו  ידלין  ואהרן  אלון  יגאל  החינוך  שרי   2

תשומת הלב ניתנה להעלאת שיעור המסיימים את כיתה י"ב ולהעלאת שיעור הזכאות לתעודת בגרות, 

כמאמץ לצמצום פערים בחברה ולקידום בני עדות המזרח.
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דומיננטיות בהיררכיה החברתית או הארגונית ומונופול פוליטי. לכן, גורס ובר, "אדם וקבוצה 
 ,Bendix, 1960( "בחברה פועלים זה נגד זה על בסיס אינטרסים חומריים ואינטרסים רעיוניים
עמ' 290(. תיאוריית הקונפליקט של ובר עשויה להסביר חלק מהשינויים במבנה מערכת החינוך 
בישראל, אך אין בה כדי להצביע על קיומם של כוחות נוספים אשר תרמו להתרחשות השינוי, 
בהם יוזמות ממשלתיות, יוזמות ציבוריות, יוזמות של תתי־מערכות ויוזמות של יחידים, אשר 
להבנת  ממדים  מוסיף   )Buckley, 1967( באקלי  וולטר  ובעיצובו.  השינוי  בהנעת  חלק  לקחו 
טבעה של מערכת חברתית המאופיינת באי־שקט תמידי ומרחיב את טווח המשתנים המסבירים 
יחידים  ספונטנית של  התנהגות  כוללים  אלה  ובר. משתנים  עסק  מבנית שבו  טרנספורמציה 
וקבוצות, אשר גורמת לשיבוש הסדר הקיים ולבנייתו של סדר חדש. יציבותו של הסדר החדש 
הנה זמנית בלבד, מאחר שמערכת חברתית אינה שוקטת לעולם, אלא שבה ובונה את עצמה 
מחדש בתהליך אינסופי, אף כי המערכת כוללת מרכיבים יציבים יחסית. ההשתנות המתמדת של 
מערכות, על פי באקלי, היא תוצאה של רב־משמעויות של נורמות, שונות תרבותית וחברתית, 
סמלים, נורמות וערכים משתנים, סטייה אקראית או מובנית מדפוסי הפעולה המקוריים של 

המערכת, לחצים לשינוי מבני ופרספקטיבות פעולה חדשות )ראו נספח 1(.
 )Parsons & Shils, 1962( ושילס  פרסונס  הסוציולוגים  של  הכללית  הפעולה  תיאוריית 
מעמיקה את הבנתנו במרכיב האישיותי ובנורמות המשתנות בחברה שבהם עוסק גם באקלי. 
בהתאם לתיאוריה שלהם, היחיד ממיין מטרות פעולה "בהתאם לפוטנציאל הסיפוק וההנאה; 
הוא גם ממיין אותן באופן ובדרך הפעולה שישרתו אותו באופן המשמעותי ביותר עבורו" )שם, 
עמ' 11(. לפיכך, למערכת האישיותית, כך על פי תיאוריית הפעולה הכללית, תרומה מרכזית 
לדחיפה של תהליכי שינוי. היחיד חותר לסיפוק ולהנאה בכל סיטואציה שהוא נמצא בה ונע 
שאינה  פעולה  מכל  הימנעות  של  והאחר  והנאה  סיפוק  חיפוש  של  האחד  קטבים,  שני  בין 

מספקת צורך זה. 
יסוד זה בעבודתם התיאורטית של פרסונס ושילס מעלה היבט תיאורטי נוסף, והוא משקלה 
של האינטראקציה עם הסביבה, אשר בלעדיה לא ייתכן "יבוא" של סיפוקים או מילוי צרכים 
כלשהם. ואכן, אף כי תיאוריית הפעולה הכללית מדגישה את מקומו של היחיד ואת מניעיו 
בזיקה להקשר התרבותי, היסוד המודגש בתורה זו הוא הצורך בהישג ובסיפוק. ההיבטים הנדונים 
בתיאוריה רלוונטיים גם למערכת כולה וגם ליחידים שבתוכה. מאחר שאנו עוסקים בתהליכי 
הטרנספורמציה שעברה מערכת החינוך בישראל, הרי אנחנו נזקקים למסגרת תיאורטית אשר 
תסביר הן את תהליכי השינוי, הן את התפקיד שמילאו בו הורים, רשויות מקומיות, רשתות 

חינוך, מעסיקים וקהילות. 
ואכן, לודוויג ברטלנפי )Bertalanffy, 1968( מדגיש בעבודתו העוסקת בתיאוריית המערכות 
הכללית את תנאי קיומה של מערכת המבוססת על "יבוא" של אנרגיה מסביבת קיומה )הורים, 
זה מבטיח את  "יבוא"  מנגנון  ציבורית(.  חינוך, תקשורת, מערכת  רשויות מקומיות, רשתות 
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המשך קיומה של המערכת החברתית והוא תנאי לא רק לאיזונה, להתפתחותה ולקיומה, אלא 
גם חיוני למניעת הכחדתה. לפיכך, כל מערכת חברתית נוטה "לייבא" אנרגיה במטרה להמשיך 
או  שימורו  או  הקפאתו  ומניעת  הקיים  הסדר  של  שינוי  מחייב  זה  תהליך  התחדשותה.  את 
בניסוח אחר, זהו תהליך של שיבוש הסדר הקיים ולמעשה חיסול הסדר הקיים )Entropy(. גישה 
תיאורטית זו מדגישה את נטייתן הטבעית של מערכות לאי־סדר לשם קיומן. מכאן שמערכת 
אנושית, חפצת חיים, אינה קופאת על השמרים באמצעות שימור הסדר הקיים, אלא "משבשת" 
שיבוש  פועלת.  היא  שבה  הסביבה  עם  אינטראקציה  באמצעות  להתחדשותה  וחותרת  אותו 
הסדר הוא בו בזמן סם הקיום של הארגון וחתירה נגד דפוסיו הקיימים והרס שלהם. עם זאת, 
ואינה מסבירה את תהליכי  זו מסתפקת בהדגשת רעיון האינטראקציה עם הסביבה  תיאוריה 
המשנה המחוללים שינויים מבניים בתוך המערכת. להבנת תהליכים אלה אנו זקוקים להסבר 

נוסף, הנפרש לפנינו בזכות תרומתן של תיאוריות פעולה נוספות.
של  תיאורטי  פיתוח  היא   )Jantsch, 1980( ג'נטס  אריק  של  המופץ  המבנה  פרדיגמת 
ומרחיבה  זו משלימה  תיאוריה  אי־סדר.  כתיאוריה החדשה של  גם  המוגדר  תורת המערכות, 
את הפרספקטיבה התיאורטית הן של ברטלנפי, הן של פרסונס ושילס, כמו גם את יכולתנו 
להתבונן בעולם נתונים מורכב. בהתאם לתיאוריית המבנה המופץ, אינטראקציה של מערכת 
עם סביבתה מגבירה את ייצור חוסר היציבות המבנית, ולפיכך גם מגבירה את אי־הסדר של 
המערכת ואת ייצור האנטרופיה. משמע, היא מגבירה את נטישת הסדר הקיים, תוך התרחקות 
ממבנה הפעולה המקורי של המערכת. התרחקות זו מתרחשת משום טבעה של מערכת שלמה, 
הבנויה מתת־מערכות אשר כל אחת מהן מקיימת אינטראקציה עם סביבתה כפי שמוסבר להלן:

…each level includes all lower levels – there are systems within systems within 

systems… within the total system in question… evolution leads to differentiation in 

multi levels, hierarchic systems (Jantsch, 1980, p. 33). 

תת־מערכת,  כל  של  העצמי  הקיום  מושגי  להבנת  היתר  בין  תורמת  ג'נטס  של  התיאוריה 
לה,  ייחודיים  והתפתחותה לממדים  קיומה  נזקקת לשם  משום שכל אחת ממערכות המשנה 
שאינם בהכרח בתלות מלאה עם המערכת השלמה אם כי בזיקה אליה. המשמעות של קיום 
 Self( עצמי  ארגון  כגון  פעולה,  מדרכי  או  התנהגותיים  משתנים  של  מסדרה  מורכבת  עצמי 
וחיזוק   )Self Production( עצמי  ייצור   ;)Self Renewal( עצמית  התחדשות   ;)Organization

עצמי )Self Reinforcement(. משתנים אלה מסבירים מדוע כל תת־מערכת מתפתחת בהתאם 
לנסיבות, ללחצים, לצרכים ולציפיות הייחודיים לה, המובחנים מתת־מערכת סמוכה לה. אם 
בית  לעיל,  שנידונות  לדיון,  הרלוונטיות  התיאוריות  וקבוצת  זו  תיאוריה  בסיס  על  האם  כן, 
הספר הבודד או מוסד להשכלה גבוהה הנם מערכת של ניהול עצמי, אשר התחדשותה נובעת 
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מהצרכים הייחודיים לה ומסביבתה, ובשל החיזוקים שלהם היא זוכה מאלה שהיא מספקת להם 
שירותים?

איליה פריגוג'ין )Prigogine, 1976( מעמיק את הבנתנו התיאורטית בהבנת טרנספורמציה 
התנודות  תופעת  הבנת  באמצעות  המופצת,  בפרדיגמה  מוסברת  שהיא  כפי  מערכתית, 
)Fluctuations(. על פי תיאוריה זו, תנודות, ולו השוליות ביותר, בתוך ארגון, כשהן מצטברות, 
תורמות להתרחקות מהמבנה המקורי שלו. על פי פריגוג'ין, כל אינטראקציה בין מרכיב כלשהו 
במערכת לבין סביבתו יוצרת תנודה כלשהי. תנודות אלה מחוללות שינוי, גם אם זעיר וקל, 
למורכבות  תורמת  זו  אינטראקציה  הסביבה.  עם  האינטראקציה  שמעמיקה  ככל  ומתרבות 
זו  ופתיחות  יותר,  פתוחה  מכאן, שככל שמערכת  המקורי שלו.  מהסדר  ולהתרחקות  הארגון 
משמעה החלפת אנרגיה עם סביבתה, מתחוללות תנודות אשר הצטברותן במונחי זמן ומרחב 
תורמת, לאחר חציה של סף כמותי מסוים, לשינוי הסדר הקיים בתוך המערכת ולהתרחקות 

מהמבנה המקורי שלה.
כן, להתבונן בעולם החינוך  בידינו, אם  המערכת המושגית של תורת המערכות מסייעת 
הקרובה  לסביבתה  בזיקה  פועלת  מהן  אחת  כל  כאשר  הבנוי מתתי־מערכות,  מורכב,  כעולם 
או הרחוקה, מגדירה את יעדיה, מתנהלת בהיבטים אחדים באופן עצמאי, מייבאת מהסביבה 
 — שליליים  או  חיוביים   — לחיזוקים  זוכה  התפתחותה,  להמשך  )משאבים(  אנרגיה  מקורות 

מסביבתה שלה ומעצבת את המשך התפתחותה כפועל יוצא של חיזוקים אלה. 
הנחת מחקר זה היא כי מערכת חינוך הנה מערכת פתוחה, אשר תת־המערכות שלה מצויות 
בזיקה עם סביבתן הקרובה. אם כך, אליבא הבסיס התיאורטי המלווה מאמר זה, נוצרו תהליכים 
אשר הובילו לעיצובו של סדר חדש במערכת החינוך בישראל. מהו אם כן הסדר החדש של 
המערכת? כיצד השפיעו הזיקה והקשר בין החינוך העל־יסודי לרפורמות שהתפתחו במסגרתו 
התפתחותה  המשך  את  הגבוהה  ההשכלה  מערכת  מזינה  כיצד  הגבוהה?  ההשכלה  מבנה  על 
כשלם ואת המשך התפתחות תת־מערכות בה, המוסדות האקדמיים? ומה ניתן להסיק ולנבא על 
המשך התפתחותה של המערכת האקדמית? נושאים אלה ייבחנו בפרקים הבאים של העבודה. 

הרפורמה בחינוך העל־יסודי

יסוד הרפורמה בחינוך העל־יסודי הוא בעידודם של תלמידים להמשיך בלימודיהם עד תום 12 
שנות לימוד. ואכן, המלצתה של ועדת פראוור )משרד החינוך והתרבות, 1965(3 ושל הוועדה 
שהמשיכה   ,)1968( הכנסת  של  החינוך  ועדת  יו"ר  רימלט,  אלימלך  בראשות  הפרלמנטרית 
אותה, הייתה לשינוי במבנה מערכת החינוך על ידי יצירת חטיבת ביניים, אשר תשמש "שלב 

הוועדה מונתה על ידי שר החינוך זלמן ארן.  3
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ראשון של החינוך העל־יסודי". לפי ההמלצות, חטיבת הביניים תהיה חלק מבית ספר מקיף 
שש־שנתי )כיתות ז'–י"ב(, באופן שכיתות ז', ח' ו־ט' יהיו יחידה הנהנית מעצמאות מנהלית 
ידי  1971(. המלצות אלה אושרו על  ולימודית, תוך העלאת גיל חינוך חובה ל־16 )הכנסת, 

הכנסת בשנת 1968. 
הרצון לגשר על פערי ההשכלה בין קבוצות ממוצא מזרחי לבין קבוצות ממוצא אירופי היה 
מניע מרכזי בביצוע הרפורמה. הנתונים שעליהם הצביע שר החינוך ארן היו, כי "מכל 100 בני 
הורים יוצאי אירופה, הנכנסים לכיתה ט', שני שלישים מגיעים לכיתה י"ב ושליש אינו מגיע; 
לי"ב שליש  מגיע  ט'  לכיתה  הנכנסים  יוצאי ארצות־איסלם  הורים  100 תלמידים מבני  מכל 
— שני שליש אינם מגיעים" )שמידע ובר לב, 1971, עמ' 65(. השיעור הנמוך של מסיימי 12 
שנות לימוד מקרב עדות המזרח בשנים אלו לא היה מנותק משיעור בני עדות המזרח שלמדו 
13% בלבד, אף כי חלקם באוכלוסייה היה גבוה פי  במוסדות להשכלה גבוהה, שם הם היוו 
ארבעה. הנשירה המוגברת של בני עדות המזרח מהלימודים בחינוך העל־יסודי בשלהי שנות 
השישים מודגמת בלוח 1, כאשר רק כמחצית מהתלמידים אשר התחילו את לימודיהם בכיתה 

ט' הגיעו לסיום כיתה י"ב.

לוח 1: התלמידים בבתי הספר העל־יסודיים, לפי המוצא באחוזים 
לשנת הלימודים תשכ"ט )1968/69(

סך הכול ילידי ישראל מוצא 
אירופי־אמריקאי

מוצא 
אסיאתי־אפריקאי

הכיתה

100 9.9 42.5 47.6 ט'

100 8.5 47.7 43.8 י'

100 8.6 55.4 36.0 י"א

100 8.6 64.5 26.7 י"ב

המקור: למ"ס, מתוך תיק גנזך המדינה — סטטיסטיקה 6041/1/ג

בחטיבה  הלימוד  כיתות  בין  במעברים  המזרח  עדות  יוצאי  של  הגבוהים  הנשירה  שיעורי 
העליונה, החל מכיתה ט' ועד י"ב, היו אפוא ליסוד מרכזי בביצוע הרפורמה. על עיקרון זה של 
הרפורמה אמר שר החינוך דאז יגאל אלון, כי ביצועה הוא "ערובה לא רק להשלמת מסלול 
לימודים של כל תלמידינו בחטיבת הביניים; היא נועדה גם להבטיח מעבר־חובה מבית הספר 
היסודי אל בית הספר העל־יסודי" )אלון, 1973, עמ' 360(. ואכן, שנות השבעים היו שנים של 
שינוי בבסיס התפיסה הפדגוגית, במטרה להביא לשילוב נרחב של תלמידים בחינוך העל־יסודי 
ולהשלמת השכלה של 12 שנות לימוד. זאת, כאשר המושג "בית ספר על־יסודי", הכולל את 
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חטיבת הביניים ואת החטיבה העליונה כאחד, "מחליף את המונח בית הספר התיכון. הדגש 
מושם )חייב להיות מושם!( על עידודם של תלמידים להמשיך בלימודיהם, ככל שעומדים להם 

כישוריהם, עד כיתה י"ב ועד בכלל" )שם, עמ' 39. הסוגריים וסימני הקריאה במקור(. 
הרפורמה המבנית שעליה הכריזו שרי החינוך, ובכללם זלמן ארן וממשיכי דרכו יגאל אלון 
ואהרן ידלין, ואשר עוצבה במהלך שנות השבעים והשמונים, לא הייתה מנותקת בהשראתה 
מתפיסות חינוכיות אשר התפשטו בעולם במאה העשרים וביקשו להבטיח את קידום הכישורים 
של צעירים ואת העניין שלהם בלמידה. הייתה זו תורתו החינוכית של ג'ון דיואי, אשר נתמכה 
על ידי רבים מחוקרי החינוך ומהוגי הדעות בתחום, בדמותם של ז'אן פיאז'ה, ג'רום ברונר, לב 
ויגודסקי, פרידריך פרובל, מריה מונטסורי ואחרים. במהלך המאה העשרים הלכה תורה חינוכית 
זו והתפשטה במערכות חינוך רבות בחמש יבשות )Röhrs & Lenhart, 1995(. לבה של התורה 
הנו העמדת הילד במרכז התהליך החינוכי. על פי גישה זו, השונות הקיימת בהתפתחותם של 
ילדים מחייבת לזהות ולפתח את ייחודם, את כישוריהם ואת נטיות לבם השונות. פיתוח כושר 
השיפוט, החשיבה, ההבעה והנשיאה באחריות, בין היתר באמצעות חינוך למעורבות ולניהול 
אורח חיים דמוקרטי, בדומה לעולם הערכים שמבקשים לעצב בחברה כולה, היו ליסוד מכונן 

בזרם החינוך החדש.4 
משחר  עוד  בפנימיות,  ובחינוך  הקיבוצי  בחינוך  בישראל  זו  חינוכית  גישה  של  ראשיתה 
בשנות  בעיקר  העירוניים  החינוך  במוסדות  מוגבלת,  כי  אם  לאחיזה,  זכתה  היא  התפתחותן. 
השבעים והשמונים באמצעות מדיניות האוטונומיה החינוכית. גם כאן הקדים החינוך הקיבוצי 
והפנימייתי את החינוך העירוני, אך הרחבת האוטונומיה הפדגוגית כציר מרכזי במדיניות משרד 
החינוך דחפה את המערכת לעבר תפיסת עצמאות הולכת ומתרחבת בהיבט הפדגוגי )וולנסקי, 
1999(. סדרה של חוזרי מנכ"ל בשנות השבעים והשמונים, אשר תרגמו הלכה למעשה המלצות 
של ועדות מקצועיות, חוללו מפנה, אף שהיה חלקי וזמני, במבנה הסמכויות בבתי הספר, תוך 
האצלה של סמכויות פדגוגיות למוסדות החינוך. חוזרי מנכ"ל כגון אלה שפורסמו בשנים תשל"ג, 
תשל"ו, תשמ"א ותשמ"ד יצרו במצטבר דפוסי עבודה, הן בבתי הספר, הן במשרד המרכזי, אשר 

הובילו לליברליזציה ולגמישות במבנה הלמידה בחינוך העל־יסודי ובמבנה בחינות הבגרות. 
מדיניות הפעולה החדשה עודדה תכנון פדגוגי המביא בחשבון גם את עולמם הפנימי של 
הצעירים ושהיה רלוונטי לסביבתם החינוכית. הגישה הפדגוגית הובילה לפרץ של יצירתיות 
מעתה  השמונים.  שנות  במהלך  ביטוי  לידי  באו  הבולטות  שתוצאותיהן  חינוכית,  וחדשנות 
הליבה  על מקצועות  לוותר  בלי  רלוונטיים"  "לימודים  ההגדרה  את  החינוך  מוסדות  העניקו 
הקבועים והמוגדרים על ידי המשרד. המרחב הפדגוגי של אותה עת אפשר להוסיף מקצועות 
בחירה על פי שיקולם הפדגוגי של מוסדות החינוך וברלוונטיות לצורכי סביבתם — התלמידים, 

.New Education ובאנגליה נקרא Progressive Education בארצות הברית זכה הזרם לכינוי  4
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המורים והקהילה שבה פעל המוסד החינוכי.5 אף כי ליבת הלימודים נותרה מחייבת במרבית 
מקצועות היסוד, די היה בשוליים הפדגוגיים הצרים שהעניק המשרד למוסדות החינוך כדי 
ואכן,  ליצור עולמות תוכן אטרקטיביים לתלמידים שעד אותה עת לא התמידו בלימודיהם. 
בחינוך  הלומדים  בשיעור  לגידול  תרם  השמונים  בשנות  ספר  לבתי  שניתן  הסמכויות  מרחב 

העל־יסודי, וכפועל יוצא מכך גם בשיעור הזכאים לתעודת בגרות, כפי שעולה מהלוח הבא:

לוח 2: הגידול בשיעור הזכאים לתעודת בגרות* )תש"ט–תש"ן(

גודל שנתון השנה
)גילאי 18-17(

אחוז  הזכאים לתעודת 
בגרות מתוך שנתון

מספר זכאים 
לתעודת בגרות

11,9026.7802*תש"ט

25,03214.23,558תש"ך

52,90020.011,043תש"ל

65,50021.314,000תש"מ

85,00034.729,577תש"ן

מקור: הורוביץ וולנסקי, 1999
* יהודים בלבד

הליברליזציה בבחינות הבגרות ומודל הפעולה הגמיש לבתי הספר העל־יסודיים נעצרו בסוף 
ויתעלמו  נפרדת  מבחנים  מערכת  יקיימו  כי  איימו  האוניברסיטאות  כאשר  השמונים,  שנות 
מתעודות הבגרות, אם ימשיך משרד החינוך במדיניותו החינוכית הנ"ל, הנעדרת סטנדרטים 
אחידים ובני השוואה בין בתי הספר. המשרד נעתר לדרישת האוניברסיטאות ונסוג ממדיניותו 
החינוכית בת עשרים השנה, תוך שינוי במתכונת בחינות הבגרות ואימוץ מדיניות מצמצמת 
)וולנסקי,  ואחידה ותוך הקטנת מרחב החופש של בתי הספר והבחירה שהוענקה לתלמידים 
כי  והשמונים, אף  הנסיגה מהמדיניות הפדגוגית שאפיינה את שנות השבעים   .)2007  ;1999
הגידול  קצב  התשעים.  בשנות  אותה  בלמה  לא  בגרות,  לתעודת  הזכאות  תנופת  את  האטה 
2012(. תהליכי שינוי,  )וולנסקי,  והגיע ל־48% מהשנתון באמצע שנות האלפיים  ונסק  הלך 
החל מראשית שנות התשעים, נתנו במצטבר את אותותיהם ותרמו להמשך הגידול והזכאות 
לתעודה. אפשר לזהות חמישה תהליכים בולטים, אשר תרמו לשינוי מבנה תוכנית הלימודים 

בחינוך העל־יסודי והשפיעו על המשך תנופת הגידול בזכאות לתעודת בגרות:

חוזר מנכ"ל תשמ"א אפשר קבלת תעודת בגרות תוך פטור ממקצוע המתמטיקה ובחירה של מקצוע לימוד   5

חלופי.
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להפנותם א.  והדרישה  המקצועי  לחינוך  המזרח  עדות  בני  של  הסללה  למנוע  הלחצים 

למסלולי לימוד עיוניים המובילים לתעודת בגרות.

המלצות הוועדה בראשות פרופ' חיים הררי, "מחר 98", והשלכתה על מבנה תוכנית ב. 

הלימודים.

לחצים כלכליים על מערכת החינוך אשר הסתיימו בקיצוצי תקציב בחינוך הטכנולוגי. ג. 

ב"טבלת ד.  מקומם  על  ספר  ובתי  חינוך  רשתות  מקומיות,  רשויות  בין  גוברת  תחרות 

הליגה" של שיעור הזכאים לתעודת בגרות.

מדיניות הבונוסים של האוניברסיטאות לציונים בתעודת בגרות, היוצרת העדפה חדה ה. 

טכנולוגיים  לימוד  מקצועות  כוללת  ואינה  והומניים  ריאליים  מקצועות  שמונה  של 

ואחרים )הכנסת, 2011(.

התהליך הראשון נובע מפעולתן של שתי קבוצות שפעלו למניעת ההסללה של בני עדות המזרח 

לחינוך המקצועי־טכנולוגי: הקשת המזרחית וקבוצת ממלאי תפקידים בכירים במשרד החינוך. 

אנשי הקשת המזרחית, בהם חוקרים בולטים באקדמיה ופעילים חברתיים, העלו טיעונים כבדי 

משקל בשורה רחבה של מאמרים ועבודות וגרסו כי קיימת הסללה מובנית של יוצאי עדות 

המזרח לחינוך המקצועי. מאמרם של יצחק ספורטא ויוסי יונה )2003( משקף את הביקורת כלפי 

מדיניות החינוך המפלה, ונטען בו כי מערכת החינוך פועלת על פי פרדיגמה חינוכית היוצרת 

בין קבוצות חברתיות לפי רמת  בין סוגים שונים של אוכלוסיות, למשל,  הבחנות היררכיות 

התפתחותן התרבותית והקוגניטיבית. לטענתם של ספורטא ויונה, המערכת משעתקת ומחזקת 

הנדרשים  הקוגניטיבית  היכולת  ואת  הפוטנציאל  את  כחסרים  אלה  תלמידים  של  התיוג  את 

קיימת התעלמות מהתנגדותם של ההורים המזרחים לכך  כי  עיוני. שנית, הם טענו  ללימוד 

יופנו למסלולים קדם־מקצועיים ומאמצעי הכפייה והמניפולציה שהופעלו עליהם  שילדיהם 

כדי לדכא התנגדות זו. ההתאמה כביכול של בתי הספר המקצועיים לאוכלוסייה המזרחית לא 

שיקפה את דעתה של האוכלוסייה עצמה, אלא את עמדתו האפריורית של היישוב הוותיק כלפי 

עדות המזרח, שהייתה נגועה בדעות קדומות ובמערכת ציפיות נמוכה מהם. 

טענות דומות העלו כאמור גם בכירים במשרד החינוך. לדוגמה, עמרם מליץ, מנהל מחוז 

דרום במשרד, הגיש בשנת 1990 מסמך להנהלת המשרד ובו הצעה לארגון מחדש של החינוך 

העל־יסודי בערי הפיתוח. טענת היסוד של ההצעה הייתה, כי ההשקעות הרבות של המשרד 

בחינוך העל־יסודי בכלל ובנתיבים הטכנולוגיים בפרט לא הניבו את הפירות המבוקשים וכי 

הנמוכים  ושל ההורים לשפר את ההישגים. מליץ תלה את ההישגים  קיים לחץ של הציבור 

בציפיות נמוכות של המורים מהתלמידים. הסיכויים של "תלמידי חטיבת הביניים בהקבצה 

הנמצאים  מהתלמידים  שכן  וכל  ב'  בהקבצה  מהתלמידים  גבוהים  העיוני  למסלול  להגיע  א' 

בהקבצה ג'. הדברים אמורים גם לגבי כיתות ז'–ח' ביישובים בהם לא בוצעה הרפורמה" )מליץ, 
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1990, עמ' 11(. עקב כך הוצע לבטל את ההקבצות בחטיבות הביניים. ליבת הצעתו של מליץ, 
אשר נדונה בהנהלת המשרד בשנת 1992, הייתה לקיים שני מסלולי לימוד עיקריים בחינוך 
העל־היסודי: האחד, המקנה השכלה עיונית כללית ומוביל לתעודת בגרות מלאה או חלקית, 
מגיש  של  מסקנתו  בגרות.  תעודת  וכולל  גבוהה  ברמה  טכנולוגית  השכלה  המקנה  והאחר, 
ההצעה הייתה כי יש לצמצם את החינוך הטכנולוגי למינימום ובוודאי לא לקיימו כ"מפלט 

לחלשים" )שם, עמ' 12(. 
טענה דומה לזו של מליץ העלה מתי דגן, ראש המנהל לחינוך ממלכתי־דתי במשרד החינוך. 
לדבריו, "הכפייה של חינוך טכנולוגי על 80% מן האוכלוסיות בעיירות הפיתוח לעומת קרוב 
ל־20% באוכלוסיות המבוססות ומסרים בדבר חוסר יכולתם להתמודד עם הדרישות של חינוך 
מדעית  הוכחה  שום  "אין  כי  הוסיף,  דגן  להתבסס.  מה  על  להם  אין   — )שם(6  ותורני"  עיוני 
ואפילו ]לא[ התרשמותית על יכולת נמוכה אבסולוטית בקרב אוכלוסיית המצוקה... אך יש כל 

ההוכחות שהפוטנציאל של האינטליגנציה הוא התפלגות נורמלית" )שם(.
הרפורמה של ראשית שנות השבעים בחינוך, אשר עקרונותיה הפדגוגיים ביקשו להבטיח 
ביטוי  לידי  ובאה  וליכולותיו,  לכישוריו  היחיד,  לנטיות  בהתאמה  לימוד  מסלולי  של  מגוון 
בהגדרת תפקידו של בית הספר המקיף או בחלוקה המסורתית בין חינוך עיוני לחינוך מקצועי־
זו, אשר הלכה  טכנולוגי, העלתה אם כן ביקורת נוקבת החל מסוף שנות השמונים. ביקורת 
בעלת  והייתה  המזרח,  עדות  בני  של  באפליה  התמקדה  התשעים,  שנות  במהלך  והתחדדה 

תרומה לשינוי מבנה החינוך העל־יסודי בישראל.
התהליך השני שתרם לשינוי מבנה תוכנית הלימודים בחינוך העל־יסודי היה דוח "מחר 
98" )1992( — ועדה בראשותו של פרופ' חיים הררי ממכון ויצמן, אשר נתמנתה על ידי שר 
החינוך זבולון המר7 ועסקה בשאלות יסוד בתחום החינוך המדעי והטכנולוגי של ישראל. היא 

המליצה )שם, עמ' 10(:

הוראת  של  החשיבות  גדלה  מהירים,  ומדעיים  טכנולוגיים  שינויים  של  בתקופה  דווקא 

המקצועות הבסיסיים. הוראת המתמטיקה בכל רמות הגיל ובכל היקפי הלמידה חשובה מאי 

פעם, ויש להרחיבה ולהדגישה בעיקר בין התלמידים החלשים יותר והמתקשים. יש לשנות 

לימודי  ולהגביר את  בחינוך הטכנולוגי,  ולימודי הטכנולוגיה  לימודי המדע  בין  היחס  את 

המדע.

המסמך של דגן, שאינו מתוארך, הובא בפני הנהלת משרד החינוך בשנת 1992.  6

זבולון  כיהנו:  הוועדה  חברי  בין  ישראל.  למדינת  היובל  היא שנת   1998 שנת  כי  מציינת  הדוח  כותרת   7

אורלב, בנימין אמיר, מנחם ארגוב, פרופ' יוסף באשי, אלוף רן גורן, פרופ' אורי גניאל, מתי דגן, פרופ' 

אלכס לויצקי, פרופ' חוה ליפשיץ, גוריון מלצר, ד"ר אליעזר מרכוס, ד"ר יהושע סיון, פרופ' יעקב שוויקה, 

פרופ' זאב תדמור וד"ר דן שרון.
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ההסבר של הוועדה להמלצה זו נעוץ בטיעון, כי מאחר שטכנולוגיות מתחלפות במהירות אך 
העקרונות המדעיים נשארים תקפים, ומשום שבמספר רב של תחומים נולדת טכנולוגיה חדשה 
אחת לחמש שנים לערך — אין טעם בלימוד הפרטים של טכנולוגיה ספציפית כנושאי לימוד 
תוקצב  ויישומן  והובאו לממשלה,  החינוך  ידי שר  על  אושרו  הוועדה  הספר. המלצות  בבתי 
מבנה  ולשינוי  בחינוך,  המדעי־טכנולוגי  התוכן  עולם  לפיתוח  ותרם  התשעים  שנות  במהלך 

תוכנית הלימודים המסורתיות בחינוך העל־יסודי.
התהליך השלישי אשר השפיע על מבנה תוכנית הלימודים בחינוך העל־יסודי הוא קיצוצי 
תקציב בחינוך הטכנולוגי. מדיניות התקצוב הנדיבה של ראשית שנות התשעים נשחקה החל 
משנת 1997, כאשר עד אמצע שנות האלפיים קוצצו מתקציבי החינוך כארבעה מיליארד שקל. 
קיצוצים מצטברים אלה, בשילוב טענה חוזרת כי עלות החינוך הטכנולוגי גבוהה משמעותית 
לשינוי  תרמו   ,2003 משנת  החל  דוברת  ועדת  בפני  גם  שהושמעה  העיוני,  החינוך  מעלות 
סדרי העדיפויות בתקצוב. הטיעון היה שבעוד החינוך העיוני נזקק בעיקר ללוח וגיר לצורכי 
הוראתו, קיומו של החינוך הטכנולוגי הנו עתיר משאבים. כך מצא עצמו החינוך הטכנולוגי 
בעמדת נסיגה בעודו מתמודד עם קיצוצי תקציב תכופים. הן מעמדו נשחק, הן רצון המנהיגות 

המקצועית שלו להתמודד עם רוחות הביקורת שנשבו במערכת )מרכז טאוב, 2003(.
תהליך נוסף, רביעי במספר, שתרם לשינוי מבנה הלימודים נעוץ בציפיות ההורים לסיום 
ללימודים  קבלה  תנאי  היא  הבגרות  שתעודת  מאחר  בגרות.  תעודת  עם  לימוד  שנות   12
מדיניות,  כלי  של  והולכת  מתרחבת  סדרה  באמצעות  מעמדה  את  המשרד  העצים  גבוהים, 
רחוק  חלום  הייתה  היא  אז  שעד  אוכלוסיות  של  בגרות  לתעודת  בנגישות  לתמיכה  במקביל 
עבורן. עם התוכניות שננקטו לצורך זה נמנות תוכנית מב"ר )מעבר לבגרות(; תוכנית מבר"ם 
בתוכנית  מנותק  נוער  של  לימודים  מיקוד  שבמרכזה   ,1 בגרות  מודולרית(;  לבגרות  )מעבר 
המאפשרת זכאות לבחינת בגרות במקצוע אחד תחילה; תוכנית מכא"ל )מיצוי כישורים אישיים 
חברתיות  הבאים משכבות  תלמידים  בקרב  העצמית  המסוגלות  תחושת  להגברת  למצוינות(, 
חלשות להצלחה בבחינות הבגרות; בגרות 2000 לחיילים; ותוכנית התגבור בלימודי אנגלית 
יחידות לימוד, שהיא תנאי להרשמה  זכאות בארבע  והצפון כדי לאפשר  של מחוזות הדרום 
ללימודים באוניברסיטה. לאלה ניתן להוסיף את הניסיון להקל את הלחץ על התלמידים בשל 
עומס המבחנים באמצעות שיטת ההגרלות ובהמשך בשיטת המיקוד. שיטות אלה, אף כי לא 
ותרמו  הלומדים  על  הפסיכולוגיים  הלחצים  את  הפחיתו  הלימודים,  תוכנית  מבנה  את  שינו 
לאיתות חד למערכת בדבר החשיבות בהגברת שיעור הזכאים לתעודה. ערכה הכמעט בלעדי 
של תעודת הבגרות והפיכתה לציר פעולה מרכזי בעבודת המשרד באו לידי ביטוי נוסף בשנת 
2001, עת קבעה ועדת "הסטנדרטים" של משרד החינוך, כי יש להאיץ את הזכאות לתעודה 
בקצב של שלושה אחוזים בשנה )Volansky, 2007(. הענקת אפשרות למועד ב' בבחינות בגרות 
החל משנת 2002 הייתה איתות נוסף לכל העוסקים במלאכה — להורים, לתלמידים, ליחידות 
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המנהלים  לציבור  מכך  חשוב  פחות  ולא  המקומי,  ולשלטון  המרכזי  לשלטון  החינוך,  משרד 
והמורים — באשר למעמדה הבלעדי של תעודת הבגרות ולמחויבות של כל העוסקים במלאכה 

להעצימה במונחים של חתירה מתמדת לגידול בשיעור הזכאים לה.8 
התהליכים המתוארים הואצו באמצעות יצירת תחרות גוברת בין בתי ספר, רשויות מקומיות 
ומחוזות המשרד. באמצע שנות התשעים נכנסה לתמונה "טבלת הליגה", המשווה את הישגי 
בתי הספר בזכאות לתעודת בגרות. פרסום שיעור הזכאים לבגרות במערכת החינוך אינו דבר 
והשוואה  הבודדים  הספר  בתי  של  נתונים  בפרסום  עם  היה  החידוש  היישובית.  ברמה  חדש 
 ,1996 בשנת  אביב  בתל  "העיר"  בעיתון  פרסום  הייתה  זה  לעידן  ראשונה  סנונית  ביניהם. 
אשר כלל "טבלת ליגה" של שיעור הזכאים לבגרות בכל בתי הספר בעיר, באופן שהציג את 
הנהלת משרד  קיימה   2001 בשנת  לתעודה.  הזכאים  שיעור  פי  על  רק  הספר  בתי  היררכיית 
החינוך דיון במטרה לפרסם רשימה השוואתית של תוצאות בחינות הבגרות בכ־800 מוסדות 
חינוך אשר הגישו את תלמידיהם לבחינות, כולל בתי הספר החלשים ביותר במערכת. בשנת 
2007 פסק בית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים, כי על משרד החינוך לפרסם את תוצאות 
בחינות הבגרות לא על פי שיעור ההצלחה הממוצע ביישוב, כפי שהיה נהוג, אלא על פי שיעור 
משפטית  החלטה  תקווה.  מפתח  הורים  של  עתירה  בעקבות  וזאת  הספר,  בית  של  ההצלחה 
זו תרמה למשקל הגובר בראייה הציבורית — בקרב הורים, מורים, תלמידים, ראשי רשויות 
מקומיות ומנהיגי ציבור — את בחינת הבגרות כמשקפת בלעדית של איכות החינוך ושל מעמד 

המוסד החינוכי בקהילה.
תהליך חמישי אשר השפיע על תוכנית הלימודים העל־יסודית הוא מדיניות הבונוסים של 
לימוד  מקצועות  בשמונה  מוגבר  ללימוד  ברורה  העדפה  יצרה  זו  מדיניות  האוניברסיטאות. 
צוות  ידי  על  החינוך  לוועדת  שהוגש  בדוח  והלוגיים־מתמטיים.  הלשוניים  הדעת  בתחומי 
ברורה  בצורה  הבונוסים המעודכן מתעדף  מנגנון  כי  "משתמע,  נאמר:  הכנסת  המחקר של 
היריעה  הרחבת  דומה  באופן  מתגמל  ולא  ריאליים,  מקצועות  מוגברת  ברמה  הלומדים  את 
של  החינוך  לוועדת  שהוגש  בדוח  במקור(.  ההדגשה   ,2011 )הכנסת,  הומאניים"  במקצועות 
הכנסת צוין שעל אף שהממשלה מבקשת לקדם את החינוך הטכנולוגי, מקצוע זה לא נכלל 

ברשימת המקצועות הזכאים לבונוס בקבלה לאוניברסיטאות.
כפי שתואר כאן, חמישה תהליכים/גורמים הביאו לשינוי בתוכנית הלימודים העל־יסודית: 
הלחצים של הקשת המזרחית כמו גם של נושאי תפקידים בכירים במשרד החינוך; דוח "מחר 
98" )ועדת הררי(; קיצוצי התקציב; "מולך הבגרות"; ומדיניות הבונוסים של האוניברסיטאות. 
אלה תרמו במצטבר לשינוי מבנה תוכנית הלימודים בחינוך העל־יסודי בישראל, תוך יצירת 

תהליכים אלה נוספו לתוכנית המכינות הקדם־אקדמיות שיוסדה בשנת 1961 על ידי שר החינוך דאז זלמן   8

ארן.
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היררכיה של מקצועות לימוד. מעתה, לא הגיוון המקצועי, לא גמישות תוכנית הלימודים, לא 
דרכי הוראה מותאמות ולא שאלות של איכות הלמידה9 עמדו במרכז תכנון הלימודים, אלא 
בעיקר שיעור הזכאים לתעודת בגרות תוך שימת דגש על מקצועות לימוד מתוגברים. שינוי 
זה התחולל בו בזמן "מלמעלה" ו"מלמטה" — מהרשויות המקומיות, מרשתות חינוך ומבתי 
הספר ובעיקר מההורים, כמו גם ממטה המשרד ומחוזותיו. התבוננות במה שאירע בכמה בתי 
ספר על־יסודיים עשויה לשפוך מעט אור על מעמדה המתעצם של תעודת הבגרות ועל צמצום 

תפקידו של החינוך הטכנולוגי, כפי שיובהר להלן:10

בית הספר "ליידי דייויס" בתל אביב )שרון, 2004(: בית הספר פועל החל משנת 1974 כמוסד 
של  הכללית  ההסתדרות  ידי  על   1928 בשנת  שהוקמה  עמל,  רשת  של  מקצועית  להכשרה 
העובדים בארץ ישראל, לשם הכשרת עובדים במקצועות הטכנולוגיים והתעשייתיים. התכנון 
המקורי הועיד את בית הספר ליתן מענה להשכלה מקצועית לתלמידי אזור צפון תל אביב 
ומרכזה ולצעירים מיישובים סמוכים, ובכללם פרדס כץ, בני ברק וגבעת שמואל. שרון מתארת 
את השינויים שהתחוללו בייעודו המקורי של בית הספר כמושפעים מארבעה גורמים עיקריים. 
א. שינוי הרכב האוכלוסייה בצפון־מזרח תל אביב עם הקמתן של שכונות יוקרה חדשות. שינוי 
זה הוביל לדרישה להסב את בית הספר ממוסד להכשרה מקצועית למוסד המועיד את תלמידיו 
לנתיב עיוני שמסתיים בתעודת בגרות ברמה עיונית גבוהה; ב. פתיחת אזורי הרישום של תל 
אביב ונטייתם של הורים לשלוח את ילדיהם לבתי ספר הקרובים למקום מגוריהם; ג. היעדר 
היוקרה במקצועות שאליהם "התיימר בית הספר בשנות השבעים והשמונים להכשיר. תלמידי 
המוסד החינוכי נתפסים כנעדרי מוביליות חברתית, ונלמדו בו מקצועות אשר אליהם נותבו בני 
הדור השני של ישראל 'השנייה'" )שם, עמ' 14(; ו־ד. תחרות על יוקרתם של בתי הספר, כפי 

שבאה לידי ביטוי בפרסום איכותם ובשיווק הישגיהם. 
שרון מסכמת את עבודתה בקביעה, כי "בית הספר ליידי דייויס נחשב לבית ספר עיוני ברמה 
נמוכה בשל היותו בית ספר מקצועי. תלמידי המסלולים המקצועיים דווקא הגיעו להישגים 
בבית הספר, אם הכוונה בסיום 12 שנות לימוד או אם ברכישת מקצוע, אך עדיין נחשבו בעיני 
התלמידים האחרים ותושבי האזור ל'אחרים' ולתלמידים שנפלטו ממערכות חינוך אחרות ולא 
התאימו לנוף השכונה" )שם, עמ' 14(. עקב כך נדחף בית הספר לאימוץ מסלולי לימוד עיוניים 
במקביל לביטולם של מסלולי הלימוד המקצועיים, ובפועל, זהותו רבת השנים כמוסד לחינוך 

מקצועי וטכנולוגי ננטשה.

לבונוסים, כהגדרת האוניברסיטאות, תפקיד מהותי לעידוד העמקת הלימוד בבתי הספר לרמה של חמש   9

יחידות בגרות.

חקרי מקרה אלה הודרכו על ידי פרופ' יובל דרור במסגרת סמינר בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל   10

אביב.
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1992 כמוסד על־ 2007(: בית הספר הוקם בשנת  בית ספר חדיג'ה באום אל פאחם )פולא, 
יסודי לבנות לפי האידיאולוגיה של התנועה האיסלאמית ועל רקע זכייתה בבחירות לראשות 
אשר  ספר  בית  בבחירת  הורים  על  השפיעה  האידיאולוגית  הסביבה   .1988 בשנת  העירייה 
והתעצבו במערכת  חינוכיים שהלכו  בזמן ערכים  בו  בין המינים, אך אימצה  הבטיח הפרדה 
החינוך הממלכתית. יעדיו של בית הספר החדש היו: הגדלה "בכוח ההחזקה של בית הספר, 
גבוהה"  להשכלה  הנגישות  ואחוז  לבגרות,  הזכאיות  אחוז  ]הגדלת[  הנושרות,  אחוז  ]הקטנת[ 
האיסלאמית  התנועה  של  הדימוי  בין  פער  קיים  כי  בעבודתה  מציינת  פולא   .)53 עמ'  )שם, 
לבין הגישה המעשית שלה לחינוך. חיי היום־יום של התנועה ועולם הערכים החינוכיים שלה 
מושפעים בין היתר "מהגורמים התרבותיים הייחודיים לכל חברה, ובנוסף יש קריאה לפעול 
חשיבות  לסוגיית  בקשר  הציבורית  המודעות  להעלאת  ולשאוף  בחברה  הנשים  קידום  למען 
ביטוי בקריאה לעידוד שילובן של  לידי  55(. שינוי התודעה בא  )שם, עמ'  השכלת הנשים" 
נשים בשוק העבודה ולכך שיהיה להן ייצוג גבוה יותר בתחומי "הרפואה, המשפטים, ההנדסה, 
עריכת דין, התקשורת וגם בתחום הספרות ולצאת מהמעגל הצר, שמקום הנשים הוא רק בתחום 
המסורתי — חינוך ועבודה סוציאלית" )שם(. ואכן, בית הספר, על פי הממצאים העולים מחקר 
המקרה, עורר בקרב הלומדות בו ציפיות להשכלה גבוהה בתחומים מקצועיים יוקרתיים, בהם 

פסיכולוגיה, ייעוץ חינוכי, רפואה ומדעים.

לאחת  ארוכות  שנים  נחשב  זה  טכנולוגי  מוסד   :)2006 )גלוזנר,  גבעתיים  טכניקום  אורט 
מ"ספינות הדגל" של רשת אורט. הוא החל את דרכו כבית ספר מקצועי שמכין צעירים לעולם 
התעשייה בשורה ארוכה של תחומים, החל בלימודים תלת־שנתיים, עד תום כיתה י"א, וכלה 
בלימודים לתואר טכנאי או הנדסאי )כיתות י"ג'–י"ד(. בתהליך הדרגתי עבר בית הספר ממוסד 
הממוקד בהכשרה מקצועית, לעבר מוסד השם דגש של תוכנית לימודים עיונית, המתמקדת 
מוסברים  התשעים  משנות  החל  החינוכי  המוסד  על  שעברו  השינויים  המדעים.  בלימודי 
בסיבות הבאות: 1. ירידת הביקוש של הורים ותלמידים להרשמה לבית ספר שזהותו הכשרה 
מקצועית; 2. קשיים של המוסד לשווק את עצמו בגלל היעדר יוקרה של לימודים מקצועיים; 
3. דרישת ההורים להבטיח תעודת בגרות ולא תעודה מקצועית; 4. סגירת מגמות מקצועיות 
 .5 בעיקרו;  עיוני  אופי  הנושאות  טכנולוגיות מתקדמות  מגמות  ופתיחתן של  יוקרה  נטולות 
שינוי מדיניות משרד החינוך, כולל צמצום התקציבים להפעלת מגמות טכנולוגיות ומקצועיות 
ידי רשת  6. אימוץ מדיניות משרד החינוך על  שעלותן גבוהה בהשוואה ללימודים עיוניים; 
אורט, תוך התרחקות מחזונה המקורי כרשת העוסקת בהכשרה מקצועית וטכנולוגית; 7. לחץ 
של הורים להבטיח כי יוקרת בית הספר תעמוד בתחרות עם שני המוסדות העיוניים בעיר )בתי 

הספר קלעי ושמעון בן צבי(. 
ספר  בבית  מרצונם  שיבחרו  ילדיהם  את  ישלחו  והורים  היום  ירחק  "לא  כי  מציין,  גלוזנר 
מרשת אורט ולא בשל עליונות מגמותיו הטכנולוגיות אלא בשל היותו בר תחרות לבתי ספר 
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עיוניים מובילים ומתחרים באזור" )שם, עמ' 46(. לחצי ההורים תרמו לשינוי פניה של תוכנית 
היי־טק  ילמדו במקצועות  רוצים שהילדים  "ההורים  מניתוח המקרה:  כפי שעולה  הלימודים, 
למיניהם כי הגיעו למסקנה שהחינוך המקצועי מיותר — ה'אמא הפולנייה' לא רוצה בן נגר, 
מסגר או חרט" )שם, עמ' 30(. מגמה זו מוסברת, כך על פי גלוזנר, גם בחוזר של מנכ"ל אורט 
ישראל מנובמבר 2005 כדלהלן: "קיימנו שיחות עם יו"ר המזכירות הפדגוגית משרד החינוך ועם 
האגף לחינוך טכנולוגי, ובימים אלה אנו משלימים תוכנית לימודים שתחל בכיתה ט' ותאפשר 
לתלמידים ברמות ביניים לסיים כיתה י"ב עם תעודת בגרות ועם תואר טכנאי" )שם, עמ' 47(. 

2004(: חקר מקרה זה בוחן את השפעת המעבר של  בית הספר בקיבוץ גבעת ברנר )גאלי, 
מוסד חינוכי קיבוצי, אוטונומי ביסודו, המשרת את רעיונות החברה הקיבוצית ומטרותיה ונועד 
לבני הקיבוץ בלבד, אל בית ספר אזורי, החשוף לתמורות אשר חלו במערכת החינוך הרחבה 
ומושפע בין היתר מהמשבר הכלכלי שחוותה החברה הקיבוצית, שאותותיו ניכרו כבר בשנות 

השמונים.
השינויים המתוארים בעבודה הם פרי יחסי הגומלין של הקיבוץ עם סביבתו החברתית בעידן 
והמתגוררים  חלשים,  הוגדרו  חלקם  אשר  מושבים,  בני  לתלמידים  רישום  אזורי  פתיחת  של 
באזורי רישום מחוץ למועצה האזורית. גאלי מגיעה למסקנה כי פתיחת בית הספר האזורי, 
מאחר שנבעה בעיקר משיקולים כלכליים, הניעה לפתוח את שערי החינוך החל בגיל הרך ועד 
בית הספר האזורי העל־יסודי. על אף פתיחתו של בית הספר לסביבה, הוא הוסיף לשמור על 
דפוסי הלמידה שאפיינו את החינוך הקיבוצי עוד בטרם המשבר. דפוסים אלה כוללים כיתות 
קטנות, היעדר מיון של תלמידים וחיפושי דרך למיצוי פוטנציאל של תלמידים, בד בבד עם 
מיישובים  שבאו  מאלו  גם  הבגרות,  בבחינות  להצלחה  מציפייה  הנגזרות  לימודיות  תביעות 
חלשים יותר מבחינה סוציו־אקונומית. התפתחות זו חייבה "שינוי בדרכי ההוראה" )שם, עמ' 
תרבותיות  כלכליות,  חברתיות,  לתמורות  הקיבוצי  החינוך  דפוסי  את  להתאים  במטרה   ,)51

ולימודיות. 

החינוך העל־יסודי בישראל עבר אם כן שני תהליכים עיקריים. אף כי הם שונים בדרכי פעולתם 
הפדגוגיות ובמניעיהם, שניהם הובילו לתוצאה זהה — גידול בשיעור הזכאים לתעודת בגרות. 
התהליך הראשון, שהתרחש בשנות השבעים והשמונים, ביקש להגמיש את תוכנית הלימודים 
ולגוונה על מנת ליצור עוגן פדגוגי ותוכן לימודי הרלוונטי יותר לעולמם של צעירים. זאת, 
במטרה להבטיח עניין בלימודים עד תום כיתה י"ב.11 גישה חינוכית זו חוללה שינוי בשיעור 

זכות רבה בפיתוח גישה פדגוגית זו נתונה לד"ר כרמי יוגב, אשר העתיק למשרד החינוך מדיניות פעולה   11

חינוכית שנקט בתפקידו כמנהל גימנסיה הרצליה. 
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הזכאים לתעודת בגרות במהלך עשור אחד, והוא גדל ב־63% בהשוואה לממוצע הזכאים בשני 
העשורים הקודמים.12

התהליך השני, החל מאמצע שנות התשעים, ביקש להאיץ את שיעור הזכאים לתעודת 
בגרות באמצעות תחרות. לא עוד גיוון וגמישות לצד אוטונומיה פדגוגית, אלא סטנדרטיזציה 
גיסא.  מאידך  החינוך  מוסדות  בין  ותחרות  גיסא,  מחד  הלימודים  תוכנית  במבנה  חינוכית 
רשויות  בין  גם  אלא  המוסדות,  בין  רק  לא  לתחרות  והתרחבה  הלכה  זו  פעולה  מדיניות 
בתפוקות  לעמידה  המורים  על  הלחץ  הגברת  תוך  חינוך,  ורשתות  חינוך  מגזרי  מקומיות, 
המצופות.13 כל אלה תרמו לעיצוב מערכת היחסים החדשה בין בתי הספר לסביבתם, ובפועל, 
להעמקת  בתורו  תרם  לבגרות  הזכאות  בשיעורי  הגידול  הפדגוגי.  הניהול  בתרבות  לשינוי 

לחצי הביקוש להשכלה גבוהה.

הרפורמה בהשכלה הגבוהה

שאלת הקשר בין הגידול בביקוש לחינוך העל־יסודי לבין הביקוש הצפוי להשכלה גבוהה לא 
נעלמה מעיניהם של שרי חינוך עוד בשנות השבעים. כך לדוגמה, בשנת 1973 הכריז יגאל 
אלון, כי "בעשור הקרוב יהיה עלינו להקים מכללות אזוריות ומקצועיות... יהיה עלינו לשקוד 
על פיתוחן ועל הרחבת כושר קליטתן של האוניברסיטאות הצעירות בנגב ובחיפה — בצד 
פיתוח דיסציפלינות נוספות באוניברסיטאות הוותיקות" )אלון, 1973, עמ' 369(. אהרן ידלין, 
שר החינוך שהחליף את אלון, צפה גם הוא כי על מערכת ההשכלה הגבוהה יהיה להתאים 
עצמה לשינויים בחינוך העל־יסודי. בדבריו בפני המועצה להשכלה גבוהה בשנת 1974 ביקש 
ידלין לקדם את מאמציו לפתיחת מכללות אקדמיות חדשות, וזאת בנימוק: "אנחנו מנהלים 
מדיניות של אפליה הרבה שנים בארץ הזאת, פרוטקציוניזם ממלכתי לבני עדות מזרח. בסדר 
או לא בסדר, אנחנו מנהלים את המדיניות הזאת וננהל אותה גם להבא, מפני שאחרת זה הר 
געש, הר געש לא מתפוצץ רק בגלל בעיות הביטחון".14 אף כי לחצי הביקוש להשכלה אקדמית 
לא פסקו מיום הקמת המדינה, והמועצה להשכלה גבוהה נדרשה ליתן מענה לדרישות גוברות 
לפתיחת שערי האקדמיה משחר הקמתה, קצב הקליטה במוסדות להשכלה גבוהה לא עמד 
בהלימה לקצב הגידול בשיעורי הזכאות לתעודת בגרות. לפיכך עמדה על הפרק בשנת 1993 
החלטה על ביצוע מהלך רחב יותר לפתיחת שערי ההשכלה הגבוהה, ביוזמה משותפת של שר 

עלה   1990 בשנת  ואילו  על 21.3%,   1980 בשנת   ,20% על  לתעודה  הזכאים  שיעור  עמד   1970 בשנת   12

ל־34.7%.

הסכם העבודה של "עוז לתמורה" כולל תמריצים לתפוקות אישיות של מורים.  13

פרוטוקול ישיבת המועצה להשכלה גבוהה מיום 19.11.1974, עמ' 21.  14
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החינוך פרופ' אמנון רובינשטיין ושל יו"ר ות"ת )הוועדה לתכנון ותקצוב( פרופ' אמנון פזי.15
החלטת הוות"ת והמל"ג בשנת 1993 הייתה רק בבחינת הנחת "אבן פינה" לשינוי, ואילו 
השינוי עצמו הואץ והעמיק במהלך שני העשורים שלאחר מכן. העמקה זו נבעה מהצטברות 
של גורמים וכוחות שאינם קשורים בהכרח ביוזמה האמורה, אלא היה מדובר ביוזמות בשדה 
החינוך אשר לא היו יכולות להתרחש ללא החלטת המל"ג ב־1993 ושחוללו מפנה רחב בהרבה 
מזה שתוכנן תחילה על ידי הוות"ת ואושר על ידי המל"ג. נמנה אם כן ארבעה כוחות עיקריים 

אשר הניעו את תהליכי השינוי בהשכלה הגבוהה, אשר במצטבר האיצו את הגידול בה:

הגורם הראשון: תכנון לאומי של ות"ת ומל"ג:
הגידול בשיעור המסיימים 12 שנות לימוד והזכאים לתעודת בגרות,16 כאמור, היה תוצאה 
מצד  ספונטניים  מהלכים  ושל  העל־יסודי  בחינוך  הרפורמה  בביצוע  מתוכננים  מהלכים  של 
מוסדות חינוך ורשויות מקומיות, אשר הובילו לעלייה במעמדו של הנתיב העיוני, וכפועל יוצא 
מכך גם במעמדה הבלעדי של תעודת הבגרות. תהליך זה תרם במישרין לגידול לחץ הביקוש 
להשכלה גבוהה.17 העלייה מחבר העמים החל מסוף שנות השמונים, הגידול במספר הישראלים 
ואילוצי  בארץ  לימוד  מקומות  היעדר  בשל  בחו"ל  אקדמיים  במוסדות  ללימודים  פנו  אשר 
תקציב גוברים על מערכת ההשכלה הגבוהה עקב המשבר הכלכלי של שנות השמונים, תרמו 
גם הם ללחצים על המועצה להשכלה גבוהה לנקוט מדיניות פרו־אקטיבית להגברת הנגישות 
להשכלה אקדמית, וזו אכן התאפשרה הודות להחלטה משנת 1993 להקמת 12 מוסדות לימוד 

חדשים )וולנסקי, 2005(.
הרחבת  לאפשר  ונועדה  אקדמיות"18  מסגרות  לפיתוח  אב  "תוכנית  שנקראה  התוכנית, 
הנגישות להשכלה גבוהה של 35 אלף סטודנטים חדשים עד שנת 19,2000 נתקלה בהתנגדות 
נתוני הגידול  גבוהה.20 על אף שבפני חברי המועצה עמדו  חריפה בדיוני המועצה להשכלה 
בביקוש להשכלה הגבוהה, כמו גם הגידול בשיעור הזכאים לתעודת בגרות, עוררה התוכנית 

עומק המשבר של ההשכלה הגבוהה בשנות השמונים מתואר בפרק 3 בספר אקדמיה בסביבה משתנה —   15

מדיניות ההשכלה הגבוהה של ישראל )וולנסקי, 2005(. 
הגידול במספר הזכאים כולל גם גידול מקביל במספר הלומדים במכינות קדם־אקדמיות.  16

החינוך  של  והמקצועי  הציבורי  ומעמדו  קרנו  לירידת  תרם  הקודם,  בפרק  שתואר  כפי  אשר,  תהליך   17

הטכנולוגי.

המועצה להשכלה גבוהה, מס' 206, תוכנית אב לפיתוח מסגרות אקדמיות )מוסדות חינוך( 1993.  18

המועצה להשכלה גבוהה, מס' 206, 1993.  19

ההחלטה קיבלה את ברכת הממשלה, בהחלטתה בשנת 1994, ואת ברכת הכנסת, באמצעות תיקון מספר   20

10 לחוק המל"ג משנת 1995 אשר קבע כי מעמד התואר הניתן במכללה יהיה זהה למעמד התואר הניתן 

על ידי אוניברסיטה.
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תפגע  הגבוהה  ההשכלה  של  שעריה  פתיחת  אם  בשאלה  נעוצה  שהייתה  נוקבת,  מחלוקת 
באיכותה או תתרום לשיפורה. אחת ממטרות המחקר הנוכחי היא, אם כן, לבחון אם אכן צדקו 
הטוענים בלהט, כי פתיחת שערי ההשכלה הגבוהה בפני שכבות סוציו־אקונומיות נמוכות יותר 
זו נבחנה במחקר  זה תפגע באיכות ההשכלה הגבוהה. סוגיה  יישובים ממעמד  ובפני תושהי 
באמצעות ניתוח הרכב התלמידים לתואר שלישי כמעט שני עשורים לאחר קבלת ההחלטה 
ידי אחד מחברי המל"ג, כי הרחבת  על פתיחת השערים. כך לדוגמה נטען בדיון הנוקב על 
בסיס הפירמידה של ההשכלה הגבוהה באמצעות תוספת מקומות לימוד תביא לפגיעה באיכות 

האקדמיה בישראל: 

מכך  דווקא  לאו  הנובע  לסטודנטים,  מקומות  ועוד  עוד  לפתוח  הצורך  הוא  אותי  מדאיג 

שסטודנטים נוספים שואפים לקנות דעת, אלא מכך שהם שואפים לסטטוס ולתנאי שכר יותר 

טובים וכו'. אלה לחצים, ואפילו יש המכנים אותם פופוליסטיים. תפקידנו הוא אחד — לשמור 

על רמתה של ההשכלה הגבוהה. לא רק שתפקידנו הוא כזה, אלא אנחנו הופקדנו על זה, מפני 

שההשכלה הגבוהה היא אולי המשאב היקר ביותר, שיש למדינה שלנו שהיא חסרת משאבי 

טבע. זהו המקור, שבו אנחנו יכולים להתחרות עם אחרים, הוא ציפור הנפש שלנו ואסור לנו 

בשום פנים ואופן להתפשר עליו. עם כל הצער שבדבר, הסטטיסטיקות שהוצגו היום מראות, 

שיש שכבות באוכלוסייה שההישגים הלימודיים שלהן אינם מספיקים, אולי מפני שלא ניתנו 

להן הזדמנויות מתאימות... אני חושב שלחזק את האוכלוסייה הזאת חובה, זה בנפשנו ואנחנו 

צריכים לעשות זאת. אבל לחזק אותה צריך בבית הספר היסודי, בבית הספר התיכון, לא על 

חשבון הרמה של ההשכלה הגבוהה )המועצה להשכלה גבוהה 1993, עמ' 7–8. שמות חברי 

המל"ג הושמטו על ידי המחבר(. 

ידי אחת  נגד הטענה כי פתיחת שערי ההשכלה ירדדו את איכותה, עלתה טענה הפוכה על 
את  תעמיק  דווקא  ההשכלה  של  הפירמידה  בסיס  הרחבת  כי  גרסה  אשר  המל"ג,  מחברות 

איכותה )שם(:

שככל  להיות  מאוד  יכול  הגבוהה.  ההשכלה  ולמערכת  לאוניברסיטאות  דואגים  כולנו 

ככל  תגדלנה.  מצוינות  לצמיחת  האפשרויות  יתרחב...  הגבוהה  ההשכלה  של  שהמשטח 

שנצמצם את המערכת לעילית, אפילו עילית טובה מאוד, היא פחות תצטיין, כי היא בסופו 

של דבר תתנוון בתור עילית. אם נפתח את זה, תהיה השכלה גבוהה באמת על רמה ובאיכות 

רבות  מצוינות  באפשרויות  המערכת  את  נזין  שאנחנו  חושבת  אני  דבר,  של  בסופו  טובה. 

יותר, גם על ידי אנשים שעברו מהמכללות וגם על ידי מתן אפשרות לאוניברסיטאות לטפח 

מצוינות.

ובאותו עניין הוסיף חבר אחר לדיון וטען )שם(:
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פה מדברים על ירידת הרמה ואני רוצה לנצל ההזדמנות ולהגיד שעד כמה שאני מכיר את 

חוד של  אותו  לגבי  גם משהו  ברמה.  עלייה  יש  לדעתי  ישראל...  במדינת  החינוך  מערכת 

הפירמידה, ככל שהבסיס של הפירמידה יהיה רחב יותר, כן יש יותר סיכויים שהחוד יהיה 

מאוכלס יותר.

המתח בין שתי הגישות הקוטביות — זו שראתה את הצורך להבטיח את איכותה של מערכת 
זו  לבין  סינון המתקבלים בשעריה,  ועל  מיון  על  להקפיד  ביקשה  ולפיכך  הגבוהה  ההשכלה 
שראתה את פתיחת השערים כחיונית בגישור על פערים בחברה הישראלית — בלט במהלך 
הדיון. מתח זה בא לידי ביטוי גם בדבריו של פרופ' רובינשטיין, שר החינוך ויו"ר המל"ג )שם(:

לבין  האנושי  ההון  בין  עושר,  לבין  השכלה  בין  מאוד  גבוהה  קורלציה  רואים  אנחנו  היום 

העושר של המדינות. הקורלציה הזו גבוהה בעיקר בחתכים רחבים מאוד... ההשקעה בחינוך 

היא חשובה במיוחד ואנחנו רואים איזה מאמץ עשו מדינות כדי להגביר את ההן האנושי 

ובעזרתו לרוץ קדימה.

הדיון הוכרע על פי תפיסת התכנון שהניחו בפני המועצה יו"ר ות"ת פרופ' אמנון פזי ומנכ"ל 
המועצה באותה עת גורי זילכה,21 והרפורמה במבנה ההשכלה הגבוהה "יצאה לדרך".22 היה 
זה צומת דרכים במבנה ההשכלה הגבוהה. האקדמיה הישראלית, שהייתה מבוססת על מבנה 
זו  ועד אמצע שנות התשעים, החלה להשתחרר ממבנה  מונוליטי עוד בטרם הקמת המדינה 
ועברה לאמץ דפוסים העונים על צרכים כלכליים, תרבותיים וחברתיים של אוכלוסיות רחבות. 
היה זה מעבר מהדגם של האוניברסיטה הגרמנית והאוניברסיטה הבריטית המסורתית, אל עבר 

.)Multiversity( הדגם של ההשכלה הגבוהה האמריקאית
בתוך מספר שנים מועט יחסית, התברר כי למרות ההחלטה משנת 1993, להוסיף 12 מוסדות 
חדשים על 23 המוסדות הקיימים להשכלה גבוהה, ממשיכים הלחצים להכרה במוסדות נוספים. 
הרפורמה של המל"ג הלכה ונפרמה, כאשר כוחות נוספים מניעים אותה הרבה מעבר לכוונתה 
המקורית. במהלך של פחות מעשרים שנה נוספו 44 מוסדות חדשים להשכלה גבוהה, כמעט 
פי ארבעה מהכוונה המקורית.23 זאת, תוך גידול של כ־300% במספר הסטודנטים בין השנים 

1993 ל־2012.

פירוט נרחב של מבנה תכנית הרפורמה ראו בפרק 4 בספר אקדמיה בסביבה משתנה, מדיניות ההשכלה   21

הגבוהה של ישראל 2004–1952 )וולנסקי, 2005(.
משרד החינוך, אשר במסגרתו פעלו הן מכללות אזוריות, הן מכללות להכשרת מורים, היה שותף פעיל   22

בקידום התוכנית שהוגשה למועצה להשכלה גבוהה.

ערב ההחלטה על הרפורמה בהשכלה גבוהה פעלו 23 מוסדות, בהם שמונה אוניברסיטאות. בשנת 2013   23

פועלים 67 מוסדות, בהם תשע אוניברסיטאות.
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הציבורי  והעניין  האקדמי  התואר  חשיבות  בדבר  הסביבתית  התודעה  העמקת  השני:  הגורם 
הגובר להתרחבות השכלה אקדמית, כאשר ארבעה גורמי משנה תורמים לכך:

המחצית השנייה של שנות התשעים התאפיינה ביזמות ובחדשנות של מערכת החינוך א. 
על ענפיה השונים, בתחום הגידול בשיעור הזכאים לתעודת בגרות. תוכניות פעולה 
בתי  ושל  צה"ל  של  חינוך,  רשתות  של  מקומיות,  רשויות  של  המשרד,  יחידות  של 
ספר, כמו גם תעשייה צומחת של שיעורים פרטיים — תרמו להאצת הביקוש להשכלה 

אקדמית.24
להשכלה ב.  הנגישות  להרחבת  ישראל  של  החברתית  בפריפריה  עמותות  של  פעילותן 

גבוהה בקרב צעירים לאחר צבא, כמו גם בקרב תלמידי תיכון, עוררה ציפייה בקרב הדור 
הצעיר, כי ההשכלה הגבוהה היא בהישג יד. עם העמותות ניתן למנות את "עתידים", 
אשר פעלה בתמיכת צה"ל ומערכת הביטחון; את "הישגים", אשר החלה את פעולתה 
כיוזמה של משרד השיכון בשכונות שיקום וזכתה לתמיכה תקציבית של ות"ת; ואת 
"אקדמיה", מיסודה של קרן רש"י וקרן החינוך מיסודו של שמואל מיתר — שהציבו 
)וולנסקי,  תיכון  תלמידי  בקרב  אקדמית  להשכלה  הנגישות  את  לקדם  למטרה  להן 
2009(. דוח מבקר המדינה משנת 1999, לעניין מיעוט חלקם של תושבי עיירות פיתוח 
בהשכלה הגבוהה, הביא את ות"ת לנקיטת צעדים מרחיבים לנגישות להשכלה גבוהה.

חוק חיילים משוחררים )1994( העמיד משאבים נדיבים לחיילים משוחררים כתמריץ ג. 
לימודים  לעידוד  ובעיקר  למימון המבחנים הפסיכומטריים  בגרות,  להשלמת תעודת 

אקדמיים.
העבודה. ד.  בשוק  מתפשטת  לנורמה  נהפכה  שני  לתואר  ואף  ראשון  לתואר  הדרישה 

ציבור המורים זכה לתמריצים נדיבים לעידוד רכישה של תארים מתקדמים, מקצועות 
פרא־רפואיים ותעודות טכנאים והנדסאים. כל אלה ועוד רבים אחרים תרמו לעיצוב 
נורמה ותודעה, שלפיהן תואר אקדמי הוא בבחינת שלב התפתחות מקצועי חיוני, ואילו 

חסרונו מותיר את העובד מחוץ לנורמה ההשכלתית המשתנה.

הגורם השלישי: מוסדות השכלה על־תיכונית:
החל מאמצע שנות התשעים פעלו בישראל מוסדות על־תיכוניים מארבע קטגוריות בולטות, 

המבקשים לשדרג את מעמדם:

ומרביתם . 1 עת  באותה  אקדמי  תואר  העניקו  מיעוטם  אשר  מורים  להכשרת  מוסדות 
הסתפקו בהענקת תואר של מורה בכיר. מערכת זו, שנוהלה ותוקצבה על ידי משרד 

ראה תיאור של יוזמות אלה בפרק העוסק בחינוך העל־יסודי.  24
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החינוך, ביקשה לשדרג את מעמד מקצוע ההוראה באמצעות קידום מעמד מוסדותיה, 
ממוסד על־תיכוני למוסד אקדמי. בעוד שבשנת 1993 פעלו שבעה מוסדות אקדמיים 
להכשרת מורים, בשנת 2013 פועלים 22, ואחדים מהם אף מציעים לימודי תואר שני 

בהוראה.
תיקון לחוק לשכת עורכי הדין משנת 1991 25 הניע מהלך אשר הביא לכך כי בשנות . 2

התשעים הוכרו שש מכללות ללימודי משפטים. מוסדות אלה, שקמו תחילה כמוסדות 
על־תיכוניים שאינם אקדמיים, אף זכו בהדרגה להכרה כמוסדות להשכלה גבוהה על 

ידי המל"ג )וולנסקי, 2005(.
המאבק של נציבות שירות המדינה ומשרד האוצר בשלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל . 3

בישראל הביא לצמצום אפשרויות הפעולה של מוסדות זרים בארץ. על מנת להבטיח 
בדרישות  עמדו  המוסדות  מבין  שישה  הישראלי,  ההשכלה  בשדה  קיומם  המשך  את 

המועצה להשכלה גבוהה ופועלים כיום כמוסדות ישראליים על פי חוק המל"ג.
בתוכנית האב נקבע כי שלוש מכללות אזוריות יזכו לשדרוג אקדמי. בשנת 2000 עברו . 4

שבע המכללות האזוריות הנותרות מסמכות משרד החינוך ומימונו לתקצוב ות"ת. פרט 
למכללה אחת שהתפרקה, זכו כולן למעמד עצמאי כמוסדות להשכלה גבוהה במרבית 

תוכניות הלימוד שבתחומן.26 

הגורם הרביעי: תסיסה, יוזמה וספונטניות בפיתוח אקדמי:
ומל"ג,  ות"ת  של  המקורי  לתכנון  מעבר  הרבה  המוסדות,  במספר  המהירה  להתפתחות 
הייתה השלכה מהירה גם על מספר תוכניות הלימוד. שלב ההיתר וההכרה כמוסד להשכלה 
גבוהה התבסס תחילה על מספר מוגבל של תוכניות, אך עם קבלת ההכרה, ביקשו המוסדות 
להרחיב את היצע פעולתם האקדמית, הן כביטוי לצורכי הסביבה, הן מטעמי יוקרה. כך, הלכה 
והתפתחה תחרות על לבו של הסטודנט ועל כספו. לא במקרה העדיפו חלק מהמוסדות להשאיר 
בידיהם את חופש הפעולה התכנוני של שכר הסגל ושל שכר הלימוד של הסטודנטים, ולשם 
כך נמנעו מלבקש השתתפות המדינה בתקציביהם. חופש זה הזין את התחרות והעמיק אותה, 
בעוד האוניברסיטאות והמכללות הציבוריות מוצאות עצמן בעמדת נחיתות ניהולית ושיווקית, 

לעומת גמישות הפעולה שנוצרה במוסדות הפרטיים.27 
יזמות  הניעו  האקדמית  ההתפתחות  בהמשך  ורצונם  המוסדות  סוגי  כל  של  הקיום  מאמץ 
וחדשנות בלתי פוסקות. אלה תורגמו בין היתר ללחצים מצטברים על המועצה להשכלה גבוהה 

התיקון לחוק הסמיך את משרד המשפטים להכיר במוסדות להקניית השכלה משפטית שאינה אקדמית   25

ולהסמיך אותם.

מקצת מתוכניות הלימודים נותרו באחריות אקדמית של אוניברסיטאות.  26

בנושא זה ראו: וולנסקי )2012( "לאחר העשור האבוד", מדיניות ההשכלה הגבוהה של ישראל לאן?   27
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לאישור של תוכניות לימודים נוספות וחדשות. מספר הבקשות לאישור תוכניות חדשות עמד 
מערכת  של  תסיסה  על  מעידות  אלה  בקשות   .500 על   2011 ובשנת   ,450 על   2009 בשנת 

ההשכלה הגבוהה בעידן שלאחר אישור תוכנית האב.
על מנת להעמיק להבין את התסיסה ואת החדשנות המאפיינות את התפתחות המערכת, 
נדרשת הצצה, גם אם תמציתית, לשורשי התפתחותם של המוסדות עצמם. ניתוח של ארבעה 

מקרים מייצגים מבהיר את ההתפתחות המתוארת:28

המכללה האקדמית ספיר:29 

המכללה החלה לפעול בסוף שנות החמישים של המאה העשרים, כבית ספר ערב עבור חברי 
החל  הנגב.  שער  האזורי  הספר  בית  למבני  הספר  בית  עבר   1963 בשנת  באזור.  הקיבוצים 
רובם  גוריון,  בן  לאוניברסיטת  בזיקה  לימודים  במקום  התקיימו  השבעים  שנות  מראשית 
כלימודי חוץ ורק כמה קורסים בודדים הקנו נקודות זכות לתואר אקדמי. בשנות השמונים פעל 
במקום מרכז לימודים של האוניברסיטה הפתוחה, ובפרק זמן זה הוקמה "מכללת הנגב על שם 

ספיר" כמכללה מקצועית.
בשנת 1996 ניתן היתר ללימודים עצמאיים, שבהם מלוא התואר נלמד במכללה, בתקשורת, 
למכללה  ההכרה  ניתנה   1998 בשנת  תעשייתית.  ובבקרה  בניהול  ציבורית,  ומדיניות  במנהל 
לפעול כמוסד להשכלה גבוהה, תוך שהיא ממשיכה לקיים תוכניות לימודים בכמה תחומים 
הלימוד  תחומי  התרחבו  וההכרה  ההיתר  קבלת  שלב  לאחר  גוריון.  בן  אוניברסיטת  בשיתוף 
טכנולוגי,  שיווק  המחשב,  מדעי  וחשבונאות,  כלכלה  משפטים,  כוללים  הם  וכיום  במכללה, 
ניהול תעשייתי, קולנוע, עבודה סוציאלית, לוגיסטיקה ותקשורת. בשנת 2008 נפתחה במכללה 
תוכנית לימודים לתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית וכן לתואר שני בקולנוע והפקה. מספר 

הסטודנטים במכללה בשנת 2013 עמד על 5,800.
בראיון עם נשיא המכללה לשעבר ומייסדה, פרופ' זאב צחור, צוין כי השיקולים לפיתוח 
האקדמי "היו משום שתפיסתנו הייתה כי יש לנו אחריות לסביבה בה אנו מצויים".30 גישה זו 
הובילה לפיתוח תוכניות לימודים רלוונטיות לאזור, ובהן תואר ראשון במנהל משום הצורך 
האזורי בשיפור איכות המנהל בהכשרת מנהלים לדרגי התעשייה והשירותים השונים, ובשל 
הרצון לתת מענה לצורכי הסביבה. כך לדוגמה, באותה תקופה "הקימו את אינטל והיו מפעלים 

הבחירה במוסדות אינה מייצגת את מגוון המוסדות. מטרתה להאיר את תהליכי התסיסה וההתחדשות   28

הפנים מוסדית בלבד.

http://he.wikipedia.org הנתונים מתוך אתר  29

ראיון טלפוני עם פרופ' זאב צחור, מייסד ונשיא המכללה האקדמית לשעבר, מיום 18 ביולי 2013.  30
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נוספים, וחשבנו כי אוניברסיטת בן גוריון תכשיר מהנדסים, ואילו אנחנו נכשיר צוותי ניהול 
צורכי  על  ענה  אשר  אחר  חוג  המפעל".  ברצפת  משמרות  מנהלי  כולל  השונות,  לרמותיהם 
וביקורת.  יצירה  האזור, אף כי פנה גם לאוכלוסייה ממרכז הארץ, הוא המחלקה לתקשורת, 
צחור מסכם את מבנה תוכניות הלימודים כ"תמהיל מודע לצורכי האזור אך גם למלא צרכים 

בדרג הלאומי".
התפתחות המכללה זכתה לחיזוקים חיוביים הן מאוניברסיטת בן גוריון, אשר ראתה בצמיחת 
המכללה דפוס משלים הפועל בהרמוניה עם מגמות הפיתוח של האוניברסיטה, כאשר שיתוף 
המקומיות,  והרשויות  הקיבוצים  יותר,  הקרובה  מהסביבה  הן  והעמיק,  הלך  ביניהן  הפעולה 
ובעיקר העיר שדרות שהמכללה סמוכה לה. אלה רואים במכללה מוסד התורם לפיתוח העיר 

והסביבה, כולל עובדים העוברים להתגורר שם.

המכללה הערבית בנצרת:31

מכללה זו פעלה כשלוחה של אוניברסיטת אינדיאנפוליס בארצות הברית בתוך מוסדות מאר 
אליאס בכפר אעבלין שבגליל. השלוחה של האוניברסיטה האמריקאית הוקמה בשנת 2003, 
שלהי תקופת פריחתן של שלוחות אוניברסיטאות זרות בישראל. פעולת השלוחה התאפשרה 
במסגרת רישוי של המועצה להשכלה גבוהה, על פי תיקון 11 לחוק המל"ג, בתחומי הלימוד 
של כימיה, תקשורת ומדעי המחשב. ככל שהוכבדה ידם של נציבות שירות המדינה ומשרד 
האוצר במתן גמולים עבור לימודים בשלוחות זרות, גבר הלחץ של המוסד לקבלת היתר והכרה 
של המל"ג כמוסד ישראלי ולא עוד כמוסד זר. ואכן, בשנת 2009 העניקה המועצה להשכלה 
גבוהה היתר פעולה לקיום מוסד להשכלה גבוהה בעיר נצרת שאינו נתמך תקציבית על ידי 
)חוץ־תקציבי(. כיום פועלים במכללה שני מסלולי לימוד, בכימיה ובתקשורת, שבהם  ות"ת 
לומדים 115 סטודנטים, וכן מכינה קדם־אקדמית. מהלך זה תאם בין היתר המלצה משנת 1999 
של ועדה מטעם המועצה להשכלה גבוהה, בראשות פרופ' מאג'ד אל חאג, שהמליצה להקים 

מוסד ישראלי להשכלה גבוהה בעיר ערבית בגליל.
המוסד הגיש בקשה לפיתוח תוכניות נוספות הייחודיות לצורכי החברה הערבית, והן נבדקות 
כיום על ידי הוועדות המקצועיות של המל"ג. התחומים הנוספים המבוקשים על ידי המכללה 
ייחודיים  והתרבות בהקשרים  וכן מדעי החברה  פרא־רפואה  וטכנולוגיה, מקצועות  הם מדע 
לחברה הערבית. כמו כן יש כוונה להגיש בקשות נוספות בתחום השפה והתרבות הערבית. 
את הצורך במגמות הלימוד החדשות מסביר ד"ר ראיד מועלם, סגן נשיא המכללה: "תוכניות 
אלה הן צורך של צעירים בחברה הערבית. דוגמה לכך היא לימודי תקשורת. בסביבתנו מצויים 

http://che.org.il :הנתונים מתוך אתר המועצה להשכלה גבוהה  31
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צעירים משכילים בעלי ידע בשלוש שפות המבקשים ללמוד לימודי קולנוע, טלוויזיה, רדיו 
ועיתונות, תחומים שלהם יש ביקוש מתרחב בחברה הערבית. אם נוכל להעניק תואר ראשון 
הכימיה  בתחום  העבודה.  שוק  צורכי  את  וגם  הצעירים  צורכי  את  ישרת  זה  אלה,  בתחומים 
שבו אנו מכשירים, יש ביקוש רב בצפון במפעלי התרופות והתזונה, והוא מקצוע בסיסי לכל 

מקצועות הפרא־רפואה".32 
מגמת הפיתוח האקדמי של המכללה מושפעת גם מרצונם של צעירים להשתלב בהיי־טק 
הישראלי, מסביר ד"ר מועלם. לטענתו, כיום רק אחוז אחד מבני החברה הערבית משולבים 
החדשות  התוכניות  תהיינה  מחשב,  לימודי  כולל  הפיתוח,  בקשות  יאושרו  אם  זו.  בתעשייה 
התרבותית  הסביבה  בשל  הן  המכללה,  הפיזי של  המיקום  בשל  הן  לנשים,  גם  "אטרקטיבית 

הנוחה ללימוד עבורן", מסכם סגן נשיא המכללה.

המרכז הבינתחומי הרצליה:33

המרכז הבינתחומי בהרצליה הוקם בשנת 1994 כמוסד אקדמי פרטי וכעמותה לתועלת החברה 
והציבור שלא למטרות רווח. בבחירתו זו ביקש המוסד שלא לקבל תמיכה ציבורית, כדי להיות 
ותכנון  הציבוריים בתחום שכר הסגל, שכר הסטודנטים  היתר מעול ההסכמים  בין  משוחרר 
בסטנדרטים  לעמוד  היו  כלפיו  גבוהה  להשכלה  המועצה  דרישות  לפיכך,  הלימוד.  תחומי 
האקדמיים המקובלים של מוסד להשכלה גבוהה, תוך שהמוסד נהנה מחירות אקדמית מלאה 

בדרכי ניהולו, ארגונו והתפתחותו.
היתר הפעולה הראשון למוסד היה בתחום המשפט, ובהדרגה נוספו לו תוכניות לימודים 
מדעי  עסקים,  מנהל  משפטים,  ובהם  ספר,  בתי  תשעה  כיום  כוללות  אלה  תוכניות  נוספות. 
המחשב, דיפלומטיה ואסטרטגיה, תקשורת, פסיכולוגיה, כלכלה, קיימות, וכן 15 מכוני מחקר. 
למוסד מגוון קשרים בינלאומיים, הכוללים כנסים המטביעים את חומתם על הדיון האקדמי 

והציבורי בישראל. בשנת 2013 למדו במוסד כ־6,500 סטודנטים.
הסביבה הרלוונטית והמיידית שהמרכז הבינתחומי מבקש לשרת היא ציבור הסטודנטים, כפי 
שמסביר מייסד המרכז ויוזם הקמתו, פרופ' אוריאל רייכמן: "המטרה לטפח צעירים ישראלים 
הנכונה  עצמאית,  אישיות  בפיתוח  ממוקד  האקדמי  החינוך  הישראלית.  לחברה  המחויבים 
ליטול אחריות וסיכונים, אשר אינה נרתעת מכישלון. אנחנו אומרים להם, אל תפחדו מכישלון, 
אנחנו נותנים לכם את כל הכלים להצלחה ואל תפחדו להעז למען החברה הישראלית".34 על 

ראיון עם ד"ר ראיד מועלם, סגן נשיא של המכללה, מיום 16 ביולי 2013.  32

http://portal.idc.ac.il/-herzliya :הנתונים מתוך פורטל המכללה  33

ראיון טלפוני עם פרופ' אוריאל רייכמן, נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה, מיום 17 ביולי 2013.  34
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פי נקודת השקפה זו, המערכת כולה ממוקדת בסטודנט ובהתפתחותו האקדמית, כאשר לדברי 
הנשיא, "המקום נוצר עבור הסטודנטים. לא עבור המרצים, לא עבור המוניטין, אלא במטרה 
להגשים עבור הסטודנטים את המאוויים שלהם באמצעות מיקוד מאמץ בפיתוח ההון האנושי 
של הסטודנטים ואיכותם, ופועל יוצא מכך גם את תרומתם לחברה". עדות להצלחת מדיניות 
הרצון של  סקרי שביעות  הנה  רייכמן,  פרופ'  פי השקפת  על  החינוך האקדמי של המכללה, 

סטודנטים, כפי שעולה בין היתר מממצאים המתפרסמים על ידי המל"ג.

המכללה האקדמית תל חי:

להשכלה  המועצה  בהיתר  עצמאי  אקדמי  כמוסד  לפעול  החלה  חי  תל  האקדמית  המכללה 
אזורית  כמכללה  שפעלה  ולאחר  האזורית  המכללה  של  הקמפוס  בתוך   ,1994 בשנת  גבוהה 
באחריות אקדמית הן של האוניברסיטה העברית, הן של אוניברסיטת חיפה. בשנת 1997 היא 
ידי המועצה להשכלה גבוהה כמוסד הרשאי להעניק תואר ראשון בחוגים  זכתה להכרה על 
תואר  להעניק  המכללה  הוסמכה  ב־1998  המחשב.  ולמדעי  הסביבה  למדעי  לביוטכנולוגיה, 
ראשון בחוגים לחינוך, לכלכלה וניהול, לעבודה סוציאלית וללימודים רב־תחומיים, ב־2001 
הוסמכה להעניק תואר ראשון בחוג למדעי התזונה ובשנת 2006 קיבלה היתר לפתיחת תוכנית 
לימודים בפסיכולוגיה. בשנת 2008 קיבלה המכללה היתר לפתוח שלוש תוכניות לתואר שני 

— בעבודה סוציאלית, ובביוטכנולוגיה ללא תזה ועם תזה. 
כיום מתקיימים במכללה האקדמית לימודים ב־13 חוגים, כמו גם תוכניות לימוד שאינן 
מובילות לתואר אקדמי כגון: מכינה קדם־אקדמית, מכון לאמנויות, בית הספר לנערים מחוננים 

ומכללה טכנולוגית להנדסאים. במסלול האקדמי לומדים כיום כ־3,300 סטודנטים.
אקדמי  "מרכז  לשמש  כמיועד  המכללה  חזון  את  מסביר  חן,  יונה  פרופ'  המכללה,  נשיא 
מעורבים  להיות  השאיפה  את  דגלנו  על  חרתנו  שלנו.  הגיאוגרפית  לסביבה  שיתרום  איכותי 
באזור באופן אינטנסיבי ברמה החברתית וברמת הפיתוח הכלכלי של האזור".35 אחד הביטויים 
של המעורבות האזור כרוך "בהקמת קרן משותפת לנו ולמעסיקים, שנועדה לממן מחצית משכר 
הלימוד של סטודנטים". מרכז אקדמי לנוער בתחום מדעי הטבע משרת כ־1,700 תלמידי תיכון 
בפעילות אינטנסיבית, הכוללת הדרכה "של עבודות גמר, כתחליף לבחינה, כחלק מהזכאות 

לתעודת בגרות, כאשר אחדות מהעבודות זכו להכרה בינלאומית גבוהה". 
הפקולטה  והרוח.  החברה  ומדעי  וטכנולוגיה  מדעים  פקולטות:  שתי  פועלות  במכללה 
הוא  שייעודה  מחקר  קבוצת  שהיא  מיגל,  עם  ובשיתוף  בזיקה  "פועלת  וטכנולוגיה  למדעים 
פיתוח הגליל, בתחומים המשיקים לתחומי הלימוד במכללה כגון: מדעי המזון, בריאות האדם 

ראיון טלפוני שהתקיים עם פרופ' יונה חן, נשיא המכללה האקדמית תל חי, ביום 23 ביולי 2013.  35
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והתזונה, ביוטכנולוגיה ומדעי הסביבה — כל אלה היו בין היתר בהשראת מיגל ושיתוף פעולה 
הדוק עם חוקריו". תחום נוסף העומד בפני פתיחה, וגם לו קשר עם מיגל, הוא תואר שני במדעי 
המים. כפי שמסביר פרופ' חן: "בנינו מעבדות הוראה בתל חי, ואילו מעבדות המחקר נותרו 
במיגל, כאשר תלמידי מוסמך המבקשים לבצע תואר שני מחקרי יבצעו זאת במיגל. זהו שיתוף 

פעולה בין שני מוסדות, בשירות הסביבה כולה". 
הפקולטה למדעי החברה והרוח כוללת לימודי כלכלה וניהול, עבודה סוציאלית, לימודי 
להרחבת  המיועד  רב־תחומי,  ללימוד  וחוג  הגליל  לימודי  חינוך,  דרמה־תרפיה,  אסיה,  מזרח 
ההנגשה להשכלה גבוהה. הסביבה מגיבה "באופן תומך ואוהד לעולם התוכן המוצע על ידינו, 

וזה מקור העידוד המרכזי שלנו להמשך הטיפוח והפיתוח האקדמי", אומר חן.
"סקר  חן,  פרופ'  ולדברי  לבוגריה,  עבודה  מקומות  באיתור  בסיוע  מעורבת  גם  המכללה 
בוגרים שלנו, שהקיף 4,800 בוגרים, הצביע כי הלימודים במכללה סייעו מאוד במציאת מקום 
עבודה כמו גם בשיבוץ מקצועי בארגונים השונים. 75 אחוז מהבוגרים ציינו כי הם נשארו לגור 

בגליל, והנתון מצביע על התרומה של המכללה להגירה חיובית לגליל".

התבוננות במגמות ההתפתחות של ההשכלה הגבוהה מצביעה על שלושה משתנים בולטים 
התורמים לה, והם: א. הגברת הציפיות בציבור לתואר אקדמי; ב. לחצים של מגוון מוסדות 
להמשך  מוכרים  מוסדות  של  ותסיסה  יוזמה  ו־ג.  אקדמיים;  כמוסדות  והכרה  היתר  לקבלת 

חדשנות והתפתחות אקדמית.
תיאורי ההתפתחות של המכללות, כפי שעולה בין היתר גם מהראיונות עם העומדים בראשן 
בעבר או בהווה, מצביעים על הזיקה הקיימת בין המוסדות האקדמיים לבין סביבתם, כפי שיידון 
בניתוח הממצאים. האינטראקציה של המוסדות עם הסביבה הקרובה אינה מנותקת מהשאלה 
שעמדה במרכז המחלוקת במועצה להשכלה גבוהה בדיונה ב־1993 בדבר תוכנית הפיתוח של 
ופתיחתה  גבוהה,  להשכלה  הנגישות  של  הפירמידה  בסיס  הרחבת  האם  החדשות:  המכללות 
ההשכלה  באיכות  פגמו  הישראלית,  החברה  של  מהפריפריה  נוספות  חברתיות  שכבות  בפני 

האקדמית בישראל או שיבחו אותה? הדיון בחלק הבא ינסה להשיב על שאלה זו.  
 

הרחבת בסיס הפירמידה של ההשכלה הגבוהה ושאלת האיכות האקדמית

תארים  לבסיסי,  נחשב  הראשון  שהתואר  בעוד  היררכי.  הוא  הגבוהה  ההשכלה  תוארי  מבנה 
מחקריים ובעיקר התואר השלישי נחשבים לשלבים גבוהים יותר. לתואר השלישי מתקבלים 
רק אלה שעמדו בהצלחה גבוהה בדרישות הלימודים בתארים המוקדמים. תהליך היררכי זה 
מזקק את בעלי האיכויות הגבוהות המתקבלים בשערי ההשכלה הגבוהה, העומדים בדרישות 
אינטלקטואליות של התמודדות עם מחקר ועם לימוד בדרגה מורכבת יותר. לפיכך, בעלי תואר 



71 "היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה"

שלישי נתפסים בעולם האקדמי כמי שראויים להיות מועמדים לניהול מחקר עצמאי, כמו גם 
כמועמדים להוראה אקדמית. 

לפיכך, שאלת המחקר בחלק זה מתרכזת בבירור הסוגיה אם פתיחת בסיס הפירמידה של 
של  הסוציו־אקונומי  בהרכב  השוואה  באמצעות  נבחנת  ראשון(  )תואר  האקדמית  ההשכלה 
המסיימים את התואר השלישי, הבכיר והתובעני יותר. שאלה זו נבדקת באמצעות בחינה של 
וכ־15 שנה לאחר פתיחתה של  יצאה הרפורמה לדרך,  הרכב הלומדים לתואר הגבוה בטרם 
המערכת לפריפריה. השערת המחקר שנבחנה בעבודה זו היא: גידול הנגישות להשכלה גבוהה 
תרם לגידול בשיעור המסיימים את התואר השלישי הבאים מרקע סוציו־אקונומי נמוך. ההנחה 
היא כי פתיחת שערי ההשכלה הגבוהה העשירה את כושר המחקר האקדמי, כפי שטענו תומכי 

הרפורמה, כמעט שני עשורים לאחר ההחלטה על יישומה. 
במחקר נבחן הרקע הסוציו־אקונומי של אלה אשר הוגדרו תלמידי מחקר לתואר שלישי 
בשני פרקי זמן: האחד, בשנים 1995–1996, בטרם החלת הרפורמה בהשכלה הגבוהה, והאחר, 

בשנים 2010–2011 כפי שעולה מלוח 36.1

לוח 1: סטודנטים לתואר שלישי לפי רמה חברתית־כלכלית של יישוב המגורים 
בתקופת הלימודים בבית הספר התיכון:37

הלוח מצביע על כך כי בין השנים 1995 ל־2011 גדל מספר הלומדים לתואר שלישי פי חמישה 
ויותר, מ־276 בשנת 1995 ל־1,409 בשנת 2011. בולטת ירידה בחלקם היחסי של הלומדים 
והתשיעי, לעומת עלייה בשיעורם היחסי של הלומדים  לתואר שלישי מהאשכולות השמיני 

קושרו הסטודנטים  גבוהה(  הכניסה להשכלה  )טרם  המגורים המקורי  יישוב  על  נתונים  לצורך השלמת   36

לקבצים של מסיימי תיכון ונבחני בגרות, בשנים 1984–2005.

הממצאים מוצגים למסיימי תיכון בחינוך העברי, וזאת מאחר שמרבית מסיימי התיכון בחינוך הערבי באים   37

ממחוז הצפון וחיפה )ביתר המחוזות ישנם מקרים בודדים( ואין משמעות להציגם לפי מחוז. לגבי רמה 

חברתית־כלכלית, מאותה סיבה שרובם מרוכזים באשכולות 3–4 )ביתר האשכולות ישנם מקרים בודדים(, 

אין אפשרות להציגם לפי אשכול.

אשכול ישוב בי"ס תיכון

All 9 8 7 6 5 4 3
 PctN N PctN N PctN N PctN N PctN N PctN N PctN N PctN N

חינוך
עברי

100  276  11.2  31  21.4  59  25.4  70  6.20  17  22.5  62  2.20  6  6.9  19  1995
100  370  12.7  47  21.1  78  22.4  83  5.40  20  22.7  84  3.20  12  7.3  27  1996
100  1411  5.3  75  19  268  20.7  292  18.40  260  9.3  131  13.50  190  12.8  181  2010
100  1409  5.1  72  15.3  215  22  310  19.20  270  8.3  117  15.00  211  13.9  196  2011
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רק   1995 שבשנת  בעוד  לדוגמה,  כך  והשישי.  הרביעי  מהאשכולות  הבאים  שלישי  לתואר 
שישה בני אדם מהאשכול הרביעי ו־17 מהאשכול השישי למדו לתואר שלישי, הרי שבשנת 
2011 מספרם המוחלט גדל פי עשרה ועד פי עשרים לערך. בנוסף לכך, משקלם היחסי מכלל 
20 אחוז  עד  לכ־15  בודדים באמצע שנות התשעים,  גדל מאחוזים  הלומדים לתואר שלישי 
בשנים 2010–2011. המגמה המתוארת, של גידול בשיעורם היחסי של הלומדים לתואר שלישי 
הכפלה  לראות  ניתן  זאת  בכל  אך  החמישי,38  באשכול  מתבטאת  לא  הנמוכים,  באשכולות 

במספרם המוחלט של הלומדים לתואר שלישי באשכול זה.39 
הם  אך  ולימוד,  העמקה  המשך  המחייבת  מגמה  של  זיהוי  מאשר  יותר  אינם  הממצאים 
מסייעים לנו לחזור ולדון במחלוקת שהתעוררה במועצה להשכלה גבוהה בשנת 1993, כשאנו 
הגבוהה  ההשכלה  שערי  פתיחת  על  שההחלטה  כך  על  המצביע  ראשוני,  במידע  מצוידים 
השפיעה בכיוון של העשרת הרוח האקדמית וכושר המחקר שלה, ולא הביאה לדלדולה, כפי 
שגרסו המתנגדים לרפורמה. אם אנו מקבלים את ההנחה כי לימודי דוקטורט הם ביטוי של 
איכות וכי הדרך לתואר זה כרוכה בזיקוק ובמיון של הסטודנטים החל בתואר הראשון, הרי 
מתברר כי פתיחת שערי ההשכלה הגבוהה לשכבות החלשות בחברה הישראלית היטיבה עם 
30 אחוז מתלמידי התואר השלישי  מערכת ההשכלה הגבוהה. בהתחשב בעובדה כי כמעט 
באים מהעשירונים הנמוכים יותר בחברה הישראלית, אשר שיעורם היה שולי בטרם ביצוע 
עמוקה  פרספקטיבה  רק  לא  המאפשר  מידע  בפנינו  נפרש  הרי  גבוהה,  בהשכלה  הרפורמה 
יותר בכל הכרוך בהמשך פיתוח מדיניות הנגישות להשכלה הגבוהה, אלא גם ובעיקר מצביע 
על כך כי ההתפלגות הכלכלית־חברתית של החברה הישראלית אינה מעידה על הלימה גם 
ראשון,  לתואר  השערים  נפתחו  כאשר  כי  האינטלקטואליות. מתברר  היכולות  בהתפלגות 
היה  גבוהה"  "השכלה  המושג  אשר  לאוכלוסיות  צוהר  נפתח  הפריפריה,  ביישובי  בעיקר 
חלום רחוק עבורן. אמנם הנתונים מצביעים על כך כי אוכלוסיות אלה הגיעו, ולו בשיעורים 
נמוכים, ללימודי תואר שלישי עוד בטרם פתיחתן של המכללות בפריפריה הישראלית, אך 
שיעור זה שילש את עצמו מרגע שניתנה ההזדמנות לשכבות חברתיות נמוכות יותר במדרג 
במל"ג  בדיון  המתנגדים  של  לטענתם  בניגוד  הגבוהה,  בהשכלה  להשתלב  הסוציו־חברתי 

בשנת 1993.

אשכול זה עבר שינויים בדירוג של יישובים בין שתי התקופות, עניין העשוי להסביר את היעדר העקביות   38

ורציפות הנתונים בהשוואה לאשכולות 4 ו־6.

יישובים קטנים שלא נמצא להם  ידועים" — בדרך כלל  יישובים "לא  העמודה הראשונה מימין כוללת   39

דירוג.
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דיון 

הדיון בממצאים מבקש לבחון את הזיקה בין התפתחות הרפורמה בחינוך העל־יסודי לרפורמה 
בחינוך הגבוה. היסוד המרכזי לרפורמה בחינוך העל־יסודי היה נעוץ ברצון לגשר על פערים 
העשורים  בארבעת  התפתחות  שלבי  שני  עברה  זו  רפורמה  הישראלית.  בחברה  חינוכיים 
הלימודים  בתוכניות  וגמישות  גיוון  והשמונים,  השבעים  בשנות  הראשון,  בשלב  האחרונים. 
עצמו  את  להתאים  במטרה  החינוך  משרד  של  הפעולה  במדיניות  מרכזי  אמצעי  שימשו 
גם  ניתן  ולפיכך  החינוכי,  התכנון  במרכז  עמדו  וצרכיו  התלמיד  התלמידים.  הרכב  לשונות 
עידוד לפיתוח שונות במבנה תוכניות הלימודים.40 יישומה של גישה חינוכית זו חייב האצלת 
סמכויות פדגוגיות לבתי הספר בהתאמה לצורכי התלמידים בסביבתם הטבעית. כך לדוגמה, 
בית הספר ללבורנטים ברמת גן שדרג את תוכניות הלימודים המקצועיות בו ואפשר לתלמידיו 
לסיים את כיתה י"ב, בעוד שקודם לכן הסתיימו הלימודים במוסד מקצועי זה בכיתה י'. בית 
לימוד שפותח  תחום  חיים,  בבעלי  בטיפול  בגרות  לבחינת  תלמידיו  את  הגיש  בנהלל  הספר 
בבית הספר על מנת להבטיח את העניין של התלמידים ואת התמדתם בלימודים עד תום כיתה 
י"ב )וולנסקי, 1999(. דוגמאות אלה מסבירות את הגידול המהיר בהגברת כושר ההתמדה של 
הזכאים  בשיעור  הגידול  את  גם  ובהתאמה,  י"ב,  כיתה  תום  עד  תלמידים  בהחזקת  המערכת 

לתעודת בגרות במהלך שנות השמונים.
השלב השני של הרפורמה בחינוך העל־יסודי היה הגברת שיעור הזכאות לתעודת בגרות 
באמצעות הטמעה של תחרות בין מרבית ה"שחקנים" בחינוך העל־יסודי, בהם מחוזות, רשויות 
מקומיות, רשתות חינוך, בתי ספר, מורים והורים. יסוד התחרות, אשר הוטמע בהדרגה בשנות 
התשעים, הואץ בעשור הראשון של שנות ה־2000 ונהפך לערך מכונן בחיי מערכת החינוך 
בישראל.41 האמצעי המרכזי בהגברת התחרות היה פרסום טבלאות השוואתיות של הישגים בין 
בתי הספר. פסיקת בית המשפט לעניינים מנהליים משנת 2007, שעל פיה חייב משרד החינוך 
לפרסם את הנתונים בהתייחס לכל מוסד חינוכי בנפרד, תרמה למתן תוקף משפטי להטמעת 

ערכי התחרות בחינוך.

והגיוון הואץ  זו בראשית הדרך, אך רעיון הגמישות  בית הספר המקיף היה כלי מרכזי לגיבוש תפיסה   40

בעיקר בשנות השמונים באמצעות מתן דרגות חופש לבתי ספר שלא הוגדרו מקיפים בפיתוח תוכניות 

לימודים המותאמות למגוון הצרכים של תלמידים ובהתאמה להשקפתם הפדגוגית.

הציבורי.  החינוך  איכות  לקידום  מרכזי  אמצעי  בתחרות  ראו  החינוך  בתחום  ניאו־ליברליים  רעיונות   41

רעיונות אלה חדרו הלכה למעשה בעיקר החל משנות התשעים של המאה העשרים בשורה רחבה של 

מדינות, תוך אימוץ עקרונות שוק בחינוך )ראו לדוגמה: מילטון פרידמן, 1962; צ'אב ומו, 1990; הייאק, 

.Volansky, 20031960(. בעניין זה ראו סקירה גם בפרק 8 ב־
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מעתה, ההתעניינות הציבורית נתונה לנתוני הזכאות לתעודת בגרות בלבד. זאת, במקום 

עולם ערכים ותוכן חינוכי שהיה נר לרגליה של מערכת החינוך עשורים רבים וכלל גמישות 

הערכה  בלמידה,  חקר  שיטות  ומקצועיים,  טכנולוגיים  לימודים  לימודים,  בתוכניות  וגיוון 

חלופית ולמידה רלוונטית לעולמו של התלמיד. אלה נותרו תיאורטיים בלבד, ובמקרים רבים 

שפעלו  חינוכית  חדשנות  של  פרטיקולריות  יוזמות  שהתפתחה.  מהמציאות  תלושים  גם 

חינוכית  עשייה  של  בודדים  כאיים  ונותרו  שצמח,  המרכזי  הזרם  נגד  התקיימו  במערכת 

ובשוליה של המערכת בלבד. ניתוח המקרים בבתי הספר אורט טכניקום בגבעתיים, ליידי 

את  מסביר   — ברנר  בגבעת  והתיכון  פאחם  אל  באום  לבנות  התיכון  אביב,  בתל  דייויס 

הדינמיקה הסביבתית אשר הניעה הן את יסודות התחרות בין בתי הספר, הן את אימוצה של 

הבגרות.  לתעודת  הזכאים  שיעור  את  למקסם  במטרה  ביסודה,  עיונית  לימודים  תוכנית 

הלחצים המצטברים של כוחות בולטים בחברה הישראלית — בהם הקשת המזרחית, אישים 

האקדמיה  של  הבונוסים  מדיניות  תקציב,  קיצוצי  הררי,  ועדת  החינוך,  במשרד  מרכזיים 

וכמובן לחצי הורים — העצימו את תעודת הבגרות העיונית המהווה תנאי מוקדם לכניסה 

תוכנית  במבנה  הפלורליסטית  התפיסה  את  דחק  זה  פעולה  ציר  גבוהה.  להשכלה  למוסד 

הלימודים כמו גם שיטות הערכה חלופיות, כפי שעוצבו בעיקר בשנות השבעים והשמונים. 

מעתה, תוכנית לימודים אחת, שיטת מיון אחת, בחינה אחת ומכשיר כניסה אחד להשכלה 

הגבוהה בישראל.

שינויים אלה במצטבר תרמו ליצירת לחצים לפתיחת שערי ההשכלה הגבוהה. הרפורמה 

12 מוסדות חדשים וכ־35 אלף סטודנטים, חרגה בהרבה  1993, אשר ביקשה להוסיף  משנת 

ההשכלה  למערכת  נוספו  עשורים  משני  פחות  בתוך  כאשר  המקוריות,  הפיתוח  מתוכניות 

הגבוהה 44 מוסדות חדשים, קרוב לפי ארבעה מכוונת התכנון המוקדם, הן במונחים של מספר 

הזמן  בפרק  צמחה  בישראל  הגבוהה  ההשכלה  סטודנטים.  מספרי  של  במונחים  הן  מוסדות, 

וזה שנבע  וות"ת,  זה שצמח מתוקף תכנון מרכזי של המל"ג  האמור בשני נתיבים עיקריים: 
משפע של יוזמות אשר צמחו מהשטח.42

ההחלטות המרכזיות, כפי שתוארו, ביקשו לפתח שלוש קטגוריות של מוסדות: מכללות 

מורים,  להכשרת  אקדמיות  מכללות  ההנדסה,  מקצועות  בתחום  מענה  שייתנו  טכנולוגיות 

האקדמית  ההשכלה  את  שיקרבו  אזוריות  ומכללות  החינוך,  מערכת  צורכי  תפיסות  פי  על 

לפריפריה. תוכנית הפיתוח ארוכת הראות של ות"ת להרחבת הנגישות להשכלה אקדמית 

היוזמות של ות"ת ומל"ג זכו הן לתמיכת הממשלה בהחלטתה משנת 1994, הן לתמיכת הכנסת, בתיקון   42

מס' 11 לחוק המל"ג בשנת 1995.
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)וולנסקי, 2005; וולנסקי ולימור, 2007( הפכה לכן שילוח ליוזמות לטנטיות, שרחשו בשדה 

ההשכלה העל־תיכונית והגבוהה וביקשו לחולל חדשנות אקדמית. כשהתברר כי הבקשות 

המועצה  ידי  על  שנבדקו  כפי  אקדמיים,  בקריטריונים  עומדות  גבוהה  להשכלה  למועצה 

עצמה, לא היה מנוס אלא להעניק לגוף המבקש היתר או הכרה של המל"ג, הגוף הרגולטיבי 

את  ביטאה  זו  התפתחות  אקדמיים.  תארים  להעניק  ולהסמיכו  בישראל,  מוסדות  המסמיך 

ביקש  המוקדם  התכנון  כי  אף  הוות"ת:  תפקיד  לבין  המל"ג  תפקיד  בין  הפנימית  הסתירה 

לאשר מספר מוגבל של מוסדות )ות"ת(, בלתי אפשרי לשלול היתר פעולה ממוסד שעמד 

בקריטריונים האקדמיים שבדק המל"ג, ועל אחת כמה וכמה היה בלתי אפשרי למנוע היתר 

פעולה ממוסד אשר ביקש לפעול ללא תמיכה תקציבית של המדינה בשעה שעמד בדרישות 

הגוף הסטטוטורי. 

אך עיקר התפתחותה של המערכת אינו נעוץ דווקא במתן ההיתר וההכרה בשלב המוקדם, 

אלא, ובעיקר, בדרישה להמשך הפיתוח האקדמי, כפי שבא לידי ביטוי בדרישות למתן היתר 

לפתיחת 450 תוכניות לימוד חדשות. עיון במגוון הבקשות המוגשות בהתמדה על ידי מכללות, 

כפי שמומחש בניתוח המקרים של מכללת ספיר, מכללת תל חי, המרכז הבינתחומי הרצליה 

וציפיותיה, לחצי שוק העבודה  צורכי הסביבה  כי  והמכללה הערבית בנצרת, מצביע על כך 

והתחרות הבין־מוסדית מסבירים במידה רבה מדוע המערכת אינה שוקטת. היא תוססת ויצרית 

מורים  חוקרים,  של  הקודח  במוחם  רוחש  שהוא  כפי  הידע  עולם  של  אבולוציה  ומאפיינת 

ויוצרים. מכאן עולה נטייתם הטבעית של מוסדות השכלה להתחדשות, במטרה להבטיח את 

הרלוונטיות שלהם לסביבתם. 

למשתנים  זו  התפתחות  קושר  בישראל  הגבוהה  ההשכלה  מערכת  התפתחותה של  תיאור 

התיאורטיים אשר נסקרו בפתח המאמר. הכלים התיאורטיים מקנים לנו תובנות המקלות עלינו 

להבין את הדינמיקה של התפתחות מערכת ההשכלה על מרכיביה השונים. מערכת זו אינה 

עשויה מקשה אחת, אלא תתי־מערכות המכילות מערכות משנה, כאשר כל אחת מהן נאבקת 

בנפרד על שרידותה, על התחדשותה, על התפתחותה ועל היותה רלוונטית לסביבתה. מכללה, 

פקולטה, חוג, מרצה בודד — כולם מבקשים להתחדש ולצמוח תוך "יבוא" אנרגיה מהסביבה, 

לימוד  תחומי  פיתוח  ספרים,  מעבדות,  תקציבים,  מרצים,  תלמידים,  אלא  אינה  זו  ואנרגיה 

חדשים והיזון חוזר חיובי מהסביבה. בעוד הסביבה הרלוונטית של ות"ת ומל"ג מורכבת מנבחרי 

ציבור, מאגף התקציבים ומהמוסדות שאותם הם מבקשים לשרת, הסביבה של המוסד הבודד 

 ;OECD, 2011( הנה ציבור המרצים, הסטודנטים, שוק העבודה והקהילה שבה מצויה המכללה

וולנסקי, 2012(.

תרשים 1 עשוי לסייע לנו להבין את הדינמיקה ההתפתחותית של מרכיבי המערכת השונים: 
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תרשים 1:

המכניזם המתואר בתרשים 1 מבוסס בין היתר על מודל ההתנהגות הקולקטיבית של וולטר 
באקלי )Buckley, 1967, ראו נספח 1(. מודל זה מסייע בהבנת הכוחות המניעים תהליכי שינוי 
של  לניבוי  חלקיים,  אם  גם  כלים,  מקנה  ואף  להם,  ותורמים  הישראלית  ההשכלה  במערכת 
בהתפתחות  המעורבים  הסביבתיים  המשתנים  של  המצטברת  עוצמתם  התפתחותה.  המשך 
ההשכלה הגבוהה, כפי שמתוארים בתרשים, מסבירה כי מערכת חפצת חיים תמשיך להתחדש, 
להשתנות ולהתרחב. ההנחה התיאורטית, כמו גם ממצאי המחקר הנוכחי, מצביעים על כך כי 
עוצמתם של הכוחות הסביבתיים המניעים את השינויים גדולה מאלה אשר יבקשו לבלום את 

דפוסי פעולתה או לשמר אותם. 
ההיבט התיאורטי המשלים, העולה מתוך התיאוריה המופצת של ג'נטס, תורם לחידוד ההסבר 
והניבוי של המשך התפתחות המערכת. על פי תיאוריה זו, אינטראקציה של מערכת עם סביבתה 
מגבירה את האנטרופיה )אי־הסדר(, ולפיכך גם את חוסר היציבות המבנית של המערכת ואת 
התרחקותה מהמבנה המקורי שלה. הצטברות של אינטראקציות יוצרת תנודות בסך כל מרכיבי 
המערכת, ותנודות אלה מחוללות את השינוי במבנה פעולתה. אם כן, האם נוכל לטעון כי כאשר 
החלו בתי הספר העל־יסודיים לאמץ מבנה מונוליטי של תוכנית לימודים שהיא עיונית בעיקרה, 
יצרו  התהליכים  כל  סך  האם  והטכנולוגי?  המקצועי  החינוך  מקצועות  של  נטישה  התחוללה 

לחץ על המל"ג 
לאישור תוכניות 

חדשות

תוכניות 
ספונטניות 

לפיתוח 
השכלה 
אקדמית

הגברת 
התחרות בין 

בתי הספר

אובדן מעמד 
החינוך 

הטכנולוגי
דרישות 

משתנות 
של שוק 
העבודה

לחצים 
סביבתיים 

להמשך פיתוח 
והתחדשות 

אקדמית

תוכניות סיוע 
להעלאת שיעור 
הזכאים לבגרות

לחצים לצמצום 
פערים חינוכיים 

וחברתיים

התמקדות 
במקצועות לימוד 
המובילים לתעודת 

בגרות עיונית

דרישות להרחבת 
שערי הכניסה 
להשכלה גבוהה

תוכניות פיתוח 
השכלה אקדמית 
ממוסדות לקבלת 

היתר והכרה

גידול במספר 
הלומדים 
לתארים 
מתקדמים

לחצים לקידום 
החינוך 

הטכנולוגי 
והמקצועי

יוזמות ממוסדות 
ובלתי ממוסדות 
להרחבת הנהנים 
מהשכלה גבוהה

המכניזם של התפתחות מבנה ההשכלה בישראל
)על־יסודית וגבוהה(
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תנודות, לעתים קלות כנוצה, אשר הצטברותן חוללה שינוי במבנה המערכת העל־יסודית? האם 
התנודות המצטברות חוללו שינוי שהביא להתאיידות מרביתו של החינוך הטכנולוגי?

האם נוכל לומר דברים דומים ביחס לשינויים במבנה החינוך הגבוה? האם ככל שגוברות 
האינטראקציות של גופים ומוסדות עם סביבתם, מתגברת הנטישה של הסדר המקורי והולכים 
ומתעצבים סדר ומבנה חדשים של ההשכלה האקדמית? האם תיקון חוק לשכת עורכי הדין 
בתחילה והקמת מוסדות שאינם מעניקים תואר אקדמי ללימוד משפטים, אשר צמחו למוסדות 
אקדמיים, מסבירים התפתחות זו? האם המוסדות הללו, אשר פנו להכרה כמוסדות להוראת 
משפטים תחילה, שינו את מבנם המקורי משעה שפנו בבקשה להיתר לקיים תוכניות לימודים 
במגוון תחומים נוספים? האם האוניברסליות הצומחת בפעולת המוסדות תוביל להכרה בהם 
להשתנות  הדוחפת  סביבה  בבחינת  אינם  העבודה  שוק  לחצי  האם  חדשים?  מחקר  כמוסדות 

מתמדת בעולם התוכן של המוסדות ולפיכך אף במבנה פעולתם?
כן, האם אפשר לנבא את המשך התפתחות המוסדות והשתחררותם מהסדר הנוכחי?  אם 
האם הכנסת טכנולוגיות הוראה חדשות, כולל הוראה מרחוק, לא תרחיב את המבנה המופץ של 
ההשכלה הגבוהה? האם הלימודים הווירטואליים שאינם לתואר אקדמי לא יזכו בתהליך הדרגתי 
לקרדיט אקדמי, כפי שמתרחש כיום בשורה של מוסדות בארצות הברית? האם לימודים לאורך 
בהכרה  לזכות  עשויים   ,)Lifelong Learning( מדינות  של  בשורה  שמתפתחים  כפי  קריירה, 
חלקית או מלאה על ידי מוסדות אקדמיים? האם קהילות שונות, מיעוטים אתניים, קבוצות 
גלובליזציה של השכלה מיצו את פוטנציאל שוויון ההזדמנויות להשכלה  או תהליכי  מגדר 
גבוהה? האם המעבר לכלכלת ידע לא יהיה בגדר מנוף ואמצעי לחץ לשדרוג השכלתם של 
אלה העומדים להצטרף לשוק העבודה, כמו גם של אלה המצויים בו? האם התודעה באשר 
לחשיבותו של התואר האקדמי תיעצר בגבולות הקיימים או אפילו תיסוג בתודעה הציבורית? 
שאלות אלה מייצגות לחצים סביבתיים העשויים להמשיך לחולל שינוי במבנה ההשכלה 
כפי  זאת,  פעולתה.  במבנה  שינויים  על  או  התחדשותה  על  צמיחתה,  המשך  על  ולהשפיע 

שמתואר בסכמת הפעולה של ג'נטס כדלהלן )Jantsch, 1980, עמ' 43, תרשים 2(:

תרשים 2: סכמת פעולה המסבירה את המשך הצמיחה והשינוי של מערכת

Instability, formation of a new 
dissipative structure

Threshold

Increase in entropy production
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תרשים 2 מסביר את אי־יציבותן של מערכות ואת השינויים האינסופיים המתחוללים בהן. האם 
נוכל לזהות תהליכים דומים לאלה המתוארים בתרשים גם במערכת החינוך הגבוה בישראל? 
זו  ולמל"ג מעמד רגולטורי בקביעת מבנה ההשכלה הגבוהה, אך על מערכת  לוות"ת  אמנם 
פועלים משתנים רבים נוספים, סביבתיים בהגדרתם במחקר זה, שהם בעלי עוצמה והשפעה 
שלא רק שאינן ניתנות לבלימה, אלא גם יש להתחשב בהן בבואו של הגוף הרגולטיבי לתכנן 
את המשך פעולתה של המערכת. ממצאי העבודה מזהים גורמים שונים — בהם מוסדות על־
תיכוניים, מוסדות אקדמיים, מוחם הקודח של חוקרים, לחצים וציפיות של רשויות מקומיות, 
יזמים פרטיים, אנשי משק, נציגי עולמות תוכן של דיסציפלינות, שינויים מתמידים בעולם 
לתנודות,  תורמים  במצטבר,  וכולם  בנפרד,  מאלה  אחד  וכל   — טכנולוגיים  ותהליכים  הידע 
דהיינו לשינויים, לחידושים ולתוספות למבנה הפעולה במערכת ההשכלה, המתרחשים בשל 
האינטראקציה עם הסביבה. הבנת תהליכים אלה תורמת ומסייעת לנו בניבוי המשך התחדשותן 
והתפשטותן של המערכות, ובמקרה הנדון, של מערכת ההשכלה הגבוהה ושל מערכת החינוך 

העל־יסודית במדינת ישראל. 

סיכום

המאמר מבקש להצביע על הכוחות המניעים את התפתחותה של מערכת ההשכלה בישראל 
תוך התמקדות בזיקה שבין מערכת החינוך העל־יסודי למערכת החינוך הגבוה.

ניתוח הנתונים מצביע על כך כי שתי הרפורמות יחדיו — בחינוך העל־יסודי ובאקדמיה — 
יצרו מינוף רב־עוצמה לצמצום פערים בתחום ההשכלה בין שכבות חברתיות בישראל. בעוד 
שהרפורמות בחינוך העל־יסודי מאפשרות זכאות לתעודת בגרות בערך למחצית מהאוכלוסייה, 
הרפורמה בהשכלה הגבוהה יצרה הזדמנויות ללמידה של שכבות שאפשר להגדיר "דור ראשון 
להשכלה גבוהה". הזדמנויות אלה, שהתאפשרו בין היתר בשל הפיזור הגיאוגרפי הרחב של 
המכללות החדשות, אשר מרביתן נועדו לשרת את הפריפריה, באות לידי ביטוי גם בעובדה כי 
הרחבת בסיס הפירמידה של ההשכלה הגבוהה העניקה הזדמנות לא רק לכניסה לתואר ראשון, 
אלא גם הגדילה פי עשרה עד עשרים את שיעורם של אלה הלומדים לתואר שלישי ובאים 
משכבות סוציו־אקונומיות שבעבר כמעט לא זכו לייצוג בשלב השכלה זה. הממצא האחרון 
מצביע על כך, כי פתיחת שערי ההשכלה הגבוהה לא רק שלא הזיקה למערכת האקדמית, אלא 
אף תרמה לשיפור איכותה, אם מקבלים את המוסכמה האקדמית כי תואר שלישי הוא ביטוי 

לזיקוקה של איכות, כמו גם תשתית חיונית ליצירת מחקר מדעי. 
של  וההשלכות  העל־יסודי  החינוך  במבנה  קשור  הממצאים  מניתוח  העולה  אחר  ממד 
התפלגות תחומי הלימוד בו. החינוך העל־יסודי נטש כמעט לחלוטין את עולמות התוכן של 
החינוך הטכנולוגי והמקצועי, אשר אפיינו את המערכת בשנות השבעים והשמונים. לטיעונים 
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של הקשת המזרחית ושל ועדת הררי, וכן לציפיות של ציבור ההורים והתלמידים — להבטיח 
לימודים עיוניים בעיקרם, המסתיימים בתעודת בגרות שהיא תנאי הכרחי למועמדות ללימודים 
גבוהים — היה חלק מרכזי בעיצובו הנוכחי של שלב חינוך זה. עם זאת, תוקף טיעוניהם של 
אלה ששללו הסללה של בני עדות המזרח לנתיבים טכנולוגיים מחייב את המשך הדיון והעמקה 
שלו, בפרט כאשר גם כיום כ־40 אחוז ויותר מכל שנתון אינם זכאים לתעודת בגרות — לא 
במגמות  ואפילו  בעיקר,  עיוניים  בנתיבים  הלימודים  תוכניות  מיקוד  מקצועית.  ולא  עיונית 
יוקרתיות ואטרקטיביות לאוכלוסיות חזקות בחינוך הטכנולוגי, הותיר "בצד הדרך" חלק ניכר 

של תלמידי ישראל, הבאים בעיקר מהחציון התחתון של האוכלוסייה.
)הארץ,  בגרות  לתעודת  זכאים  שנתון  מכל  אחוז  ל־50  קרוב  כי  היא  כיום  המציאות 
קדם־אקדמיות,  במכינות  הלומדים  ואת  המשנה  נבחני  את  לכך  מוסיפים  ואם   ,)22.8.2013
שיעורם הכולל של הזכאים לכרטיס הכניסה הנכסף להשכלה הגבוהה מגיע לכ־60 אחוז. אך 
בכל אלה אין כדי לפצות על היעדר מענה לכ־40 אחוז מכל שנתון, ואולי אף יותר, שאינם 
מצוידים בתעודה הרלוונטית לשוק העבודה או לשדה ההשכלה הגבוהה בתום 12 שנות לימוד.

מבנה  גם  המוקדם,  החינוך  בשלב  הטכנולוגי  החינוך  אובדן  של  יוצא  כפועל  ועוד,  זאת 
ניכר  חלק  הטכנולוגיות.  המכללות  של  ההתפתחות  פוטנציאל  את  הקטין  הגבוהה  ההשכלה 
מבוגרי מערכת החינוך העל־יסודי פונה אל לימודים בתחומי מדעי החברה בהיעדר תשתית 
לימוד בחינוך הטכנולוגי.43 מציאות זו מגבירה את לחצי שוק העבודה, ובמקביל גם מוסיפה 
לקשיים הבולטים של צעירים להשתלב בתעסוקה, בלי נתוני רקע רלוונטיים בתחומים שבהם 

יש ביקושים וצרכים משקיים בולטים.44
אי־אפשר להחזיר את האיזון בין התחומים באמצעות הכרזה על החזרת החינוך הטכנולוגי 
והמקצועי למעמדו בשנות השבעים והשמונים. היעדר היוקרה של מקצועות אלה הביא את 
זו ולהעדיף תוכניות לימודים שהתמקדו בתעודת  ציבור ההורים והתלמידים לנטוש מערכת 
נוקבת  זו הופנתה גם ביקורת  הבגרות, שהיא כרטיס הכניסה לאקדמיה. במסגרת התפתחות 
כלפי חולשת התכנון של ות"ת ומל"ג וחוסר האיזון במתן אישורי פעולה לתוכניות לימודים 
בתחום מדעי החברה, תוך הזנחה מסוימת בתכנון לימודים טכנולוגיים גבוהים כנגזר מצורכי 
המשק. חלק מקשיי התקציב של מערכת ההשכלה הגבוהה והיעדר הנכונות, החל מסוף שנות 

אגף  ראשי  מצוטטים  לאן?"  ישראל  של  הגבוהה  ההשכלה  מדיניות   — האבוד  העשור  "לאחר  במאמר   43

התקציבים אשר מעלים את טענת אובדנו של החינוך הטכנולוגי כמו גם טענות שהשמיעו בפני ראשי 

ות"ת בדבר חלקם היחסי הגבוה של מדעי החברה במבנה ההשכלה הגבוהה לעומת חלקו הצר של החינוך 

הטכנולוגי.

בתאריך 6.8.2013 פרסמה התאחדות התעשיינים שורה ארוכה של תחומים מקצועיים הנדרשים למשק   44

שאין מועמדים אשר עברו הכשרה בהם או חפצים בהם.
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התשעים, לאשר תוכנית רב־שנתית, נבעו מביקורת של אגף התקציבים באוצר כלפי התפתחות 
ומעמד  יוקרה  תקנה  אשר  ויצירתית,  חדשה  גישה  כיום  נדרשת   .)2012  ,2005 )וולנסקי,  זו 
ללימודים טכנולוגיים ומקצועיים בעיני ציבור ההורים והתלמידים, וכן נדרש ליצור "גשר" בין 
טיעוניה הנוקבים של הקשת המזרחית לבין עולם תוכן שלם, אשר התרוקן מנוכחות במערכת 
ההשכלה הישראלית ושהיעדר היוקרה שלו הביא להתרחקות של ציבור ההורים והתלמידים 

ממנו.
אימוץ מבנה תוכניות לימודים מאוזן יותר בין הנתיבים העיוניים לטכנולוגיים, בלא אובדן 
על  המבוססים  לאקדמיה,  חדשים  קבלה  מסלולי  יצירת  הגבוהה,  להשכלה  הכניסה  כרטיס 
תפיסות של Dual Admission System,45 מדיניות השקעות חדשה בתחומים אלה — כל אלה 
תיוגם  מניעת  הן את  החינוך העל־יסודי,  ההזדמנויות לתלמידי  הן את מבנה  עשויים לשרת 
של תלמידים והסללתם לנתיבי לימוד נטולי הערכה חברתית. צורכי עולם העבודה, הממוקד 
בכלכלת ידע, וסיכוייו של היחיד להשתלבות בשוק עבודה שאינו בהכרח לואו־טק, עשויים 
להיות רלוונטיים לרבים מקרב 40 אחוז מהתלמידים, שמסיימים 12 שנות לימוד ללא תעודה 
בעלת משמעות לעתידם. במדינות כגון ניו זילנד, הונג קונג, פינלנד ואנגליה חלו התפתחויות 
המאפיינת  מדיניות  באמצעות  סתירות  של  יישובן  תוך  מורכבים,  יעדים  לשרת  המכוונות 
מקצועיים.  לימודים  כולל  לימוד,  תחומי  של  מתרחב  מגוון  להכיל  ומיועדת   Multiversity

פיתוח מגמה זו מחייב ערוצי כניסה נוספים להשכלה הגבוהה, באופן שישרת את היעדים ואת 
הצרכים הן של החברה, הן של יחידים בה )Turner, 2012; לימור ו־וולנסקי, 2013(.

אם כן, האם על בסיס הניתוח התיאורטי והבחינה המחקרית המתוארת של שני שלבי החינוך, 
העל־יסודי והגבוה, ניתן לנבא את כיווני התפתחותה של המערכת? ניתוח שתי המערכות מצביע 
על כך כי האינטראקציה עם הסביבה היא מקור הנעה של מוסדות יחידים ושל תחומי לימוד 
גם יחד. הסביבה בהקשר זה אינה רק המוסדות להשכלה גבוהה, אלא גם הצרכים החברתיים 
והמשקיים הכוללים. משתי נקודות מבט אלה, הן של המוסדות, הן של צורכי החברה, עשויות 
האינטראקציות הסביבתיות להניע המשך של תהליכי שינוי, תוך המשך "יבוא" אנרגיה מהסביבה. 
די אם נשתמש בתחזיות צרכים והמלצות של ועדות ציבוריות או של מומחים הקוראים למערכת 
ההשכלה הישראלית להמשיך להכין את הציבור במדינה לצרכים המשתנים של כלכלת הידע 
במאה ה־21, כגון דוח ועדת המומחים שכתבה את ישראל 2028; דוח ה־OECD שהוגש למל"ג 
ולוות"ת בשנת 2011; פרסום של התאחדות התעשיינים מיום 6.8.2013 בדבר היקף התחומים 
שליד  הכלכלית־חברתית  המועצה  דוח  הישראלי;  למשק  עובדים  בהם  שחסרים  המקצועיים 
)2007(; תחזיות ללמידה לאורך  משרד ראש הממשלה — אג'נדה חברתית וכלכלית לישראל 
צרכים  תחזיות  המשותף;  האירופי  השוק  כולל  העולם,  ברחבי   )Lifelong Learning( קריירה 

.Turner et al., 2012 על גישות חדשות לקבלה למוסדות להשכלה גבוהה ראו לדוגמה  45
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לשילוב אוכלוסייה חרדית וערבית במשק הישראלי, בהשכלה ובעולם העבודה; ותוכנית ות"ת 
לשילוב אוכלוסיות אלה בהשכלה הגבוהה. כל אלה מבשרים כי את המערכת צפויים לפקוד 
שינויים בלתי פוסקים בהשפעת משתנים סביבתיים לסוגיהם. משתנים אלה הם חיזוי להרחבת 

הסיכוי של יחידים להמשך לימודים על־תיכוניים וגבוהים. 
המוענקת  ההשכלה  איכות  מהי  ובהן:  מחקר,  שאלות  של  סדרה  על  עונה  אינו  המאמר 
המשך  את  לנבא  לנו  המאפשרות  תנודות,  לזהות  ניתן  האם  שנדונו?  המערכות  בשתי  עתה, 
התפתחותם של מוסדות להשכלה גבוהה? מה הן הציפיות להשכלה אקדמית גבוהה בחברה 
הישראלית? מה הן ציפיות שוק העבודה מעובדיו הנוכחיים והעתידיים באשר להשכלה? מהי 
השפעת הדמוקרטיזציה של ההשכלה על המשך התפשטותה? שמא הגענו למיצויה? אלה הן 
מקצת מהשאלות שמעורר המאמר, אשר כאמור הגביל עצמו לניתוח ולדיון ראשוני בכיווני 

ההתפתחות של מערכת ההשכלה, כמו גם לניסיון לנבא את התפתחותה.
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נספחים

נספח 1: 

Source: Buckley 1967, p. 138
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לוח 1: סטודנטים חדשים לתואר שלישי, לפי מוסד

סטודנטים חדשים לתואר שלישי, לפי מוסד )כולל האוכלוסייה(

העברית

הטכניון

תל אביב

בר אילן

חיפה

בן גוריון

ויצמן

Total year mos

2011  2010  1996  1995  
1507  377  360  379  391  
23.8  5.95  5.68  5.98  6.17  

25.02  23.89  25.15  25.95  
19.22  18.32  31.35  32.66  

730  227  223  127  153  
11.53  3.58  3.52  2.01  2.42  

31.1  30.55  17.4  20.96  
11.57  11.35  10.5  12.78  

1327  409  390  269  259  
20.95  6.46  6.16  4.25  4.09  

30.82  29.39  20.27  19.52  
20.85  19.85  22.25  21.64  

998  345  362  156  135  
15.76  5.45  5.72  2.46  2.13  

34.57  36.27  15.63  13.53  
17.58  18.42  12.9  11.28  

512  222  238  29  23  
8.08  3.51  3.76  0.46  0.36  

43.36  46.48  5.66  4.49  
11.31  12.11  2.4  1.92  

660  247  245  71  97  
10.42  3.9  3.87  1.12  1.53  

37.42  37.12  10.76  14.7  
12.59  12.47  5.87  8.1  

599  135  147  178  139  
9.46  2.13  2.32  2.81  2.19  

22.54  24.54  29.72  23.21  
6.88  7.48  14.72  11.61  


