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 שלום רב,

לחיים משותפים, חינוך ( 2; ( קידום שוויון בחינוך1:  נושאי חינוך – 2021בחירות  הנדון: 

 לדמוקרטיה ונגד גזענות

שוויון  שיש לקדם כדי להבטיח סוגיות מרכזיות בתחום החינוך מוצגות להלןלקראת הבחירות, 

 .לא גזעניתדמוקרטית וחברה בחינוך, וכן על מנת לקדם 

 שוויון בחינוך וצמצום פערים 

 בחינוךדיגיטליים משבר הקורונה ופערים  

ההסתגרות בבתים הסגרים, ימי החירום של משבר הקורונה, ההוראות בדבר ריחוק חברתי, 

והניסיון לשמר שגרת לימודים אף בתקופה זו, חשפו והאירו תמונת מצב כואבת המעידה על כך 

שמאות אלפי תלמידים נותרו בצדי הדרך. דפוס הלמידה המקוון מהבית חשף, שוב, את הפערים 

 כלכלי בישראל. -העצומים בחינוך בין אוכלוסיות על רקע חברתי

היא  .OECD-חברתיים רבים וחריפים בהשוואה למדינות ה-כלכליים ישראל מתאפיינת בפערים

ובמדד אי השוויון. הפערים  בשיעור העוני של ילדים, מהמדינות המובילות בשיעורי העוני

מבחני השוואה תחום החינוך, כפי שעולה שוב ושוב בבגם  יםמתבטאכלכליים -החברתיים

מגלה  2018דוח של ראמ"ה לשנת  כך למשל, בינלאומיים )פיזה( ובבחינות הבגרות בישראל.

בכל אחד משלושת תחומי האוריינות, וכי פיזור  OECD-שממוצע הציונים בישראל נמוך מממוצע ה

-פערי ההישגים על רקע חברתיבישראל היא שיאנית  ,כלומר –הציונים בישראל הוא הרחב בעולם 

של תלמידות ה אנושה בזכותם ופגיע ,של מערכת החינוךורב שנים זהו כשל מהותי  כלכלי.

 לחינוך, לשוויון ולכבוד.ותלמידים רבים 

אף שמשרד החינוך, באיחור ניכר, רכש עשרות אלפי מחשבים וחילק אותם לבתי הספר, הדבר אינו 

הכפרים  ות/מספק. רבבות תלמידים עדיין אינם יכולים להשתתף בלמידה מרחוק, בהם תלמידי

במזרח ירושלים שתשתית הרשת  ות/לחשמל, תלמידיםכלל רים הבלתי מוכרים בנגב שאינם מחוב

מבקשי המקלט שבעקבות משבר הקורונה נאבקים בעיקר  ות/באזור מגוריהם רעועה, ותלמידים

  במצוקה כלכלית.

, ואוריינות דיגיטלית ושימוש 21-להתאמת הלמידה למאה הכבר לפני עשור משרד החינוך נערך 

ניכר,  מחדללמרות זאת, ותוך באמצעים דיגיטליים הפכו לחלק אינטגרלי ממערכת החינוך. 

לא טרח לאסוף נתונים על מספר  ,לאישרב םילדיהכלל  כם שלהמופקד על חינו ,המשרד

ולמצוא לחלק מלימודי הבסיס,  ות למידה שהפכוכניושנבצר מהם לקחת חלק בת ות/התלמידים

עוד צפויים סגרים וכי נזכיר כי ימי הקורונה לא תמו,  לכך פתרון, אף שנהליו מחייבים זאת.

 הישגים הלימודייםהפסקה ממושכת של הלימודים אינה פוגעת רק ב .והפסקות בלמידה פרונטלית

 .של התלמידים גם בכישורים החברתיים והרגשייםפוגעת ומעלה את הסיכוי לנשירה, אלא 
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האגודה קוראת לחברי הכנסת לדרוש ממשרד החינוך לערוך מיפוי מלא של אוכלוסיית התלמידים 

 םוך גנולפעול למימושה של הזכות לחי שנבצר ממנה לקחת חלק בתוכניות הלימודים המקוונות

ב אחר ועוד נדרש לעק .באמצעות הנגשת אמצעי קצה ותשתיות רשת לכלל התלמידים ן,בקרב

 .םעורי הנשירה בקרב תלמידים בעקבות מגפת הקורונה, וליישם לאלתר תכניות לצמצומשי

 אי שוויון בחינוך הערבי 

עמוקה התלמידים הערבים, המהווים  כרבע  מכלל התלמידים במערכת החינוך, סובלים  מאפליה 

 השקעההפערים בכנית הממשלתית לצמצום פערים בחברה הערבית, ועל אף התוארוכת שנים. 

בתי הספר הערביים בזרם הממלכתי . דועדיין רחבים מאבין תלמידות/ים ערבים ויהודים חינוך ב

 נמוךוהתקצוב לתלמיד ערבי עדיין  ,חסרות אלפי כיתות לימודבחינוך הערבי  ,סובלים מתת־תקצוב

חמור במיוחד בקרב החברה הערבית בנגב )המדינה המצב באלפי שקלים מהתקצוב לתלמיד יהודי. 

 . (( ובערים מעורבותנוספות כיתות לימוד 1200-מכירה בצורך ב

 

 2019לקוח מדה מארקר, נתונים לשנת  *

כך למשל, ציאות זו משפיעה באופן דרמטי על הישגי התלמידים הערבים, על אחוזי נשירה ועוד. מ

סיכויי ההצלחה של תלמידים מהמגזר , 2020פרסם משרד החינוך ביולי ש מחקרממצאי  על פי

הערבי, כאשר מחזיקים חינוך משל עמיתיהם הלומדים ב 20%-במבחני הבגרות גבוהים ביהודי ה

אף שהאפליה מצטמצמת על  .אקונומי(-ועים )מגדר, השכלת אם ומצב סוציוקב המשתניםאת שאר 

עדיין  ,ם גדלימתקבלים למוסדות אקדמיההתלמידים הערבים מסיימי הבגרות ושיעור עם השנים, ו

שיעור הזכאות לבגרות של התלמידים הערבים נמוך משל היהודים, וכך גם הציונים בבחינה 

 .ם לקבלה ללימודים אקדמיים ולהשתלבות בתעסוקהשני מדדים חשובי –הפסיכומטרית 

בין תלמידים/ות יהודים פערים בחינוך הלצמצום האגודה קוראת לחברי הכנסת לפעול לאלתר 

יש לגבש  ליישום מדיניות של העדפה מתקנת בנושא תקצוב מוסדות החינוך הערביים.ם, וערביו

מפורטת למתן מענה לצרכים בתשתיות הפיסיות. כך יש צורך לתת העדפה מתקנת ב בניית  כניתות

חלק מהחסמים לבניית מוסדות חינוך בישובים מכיוון שבשנים הבאות. בחברה הערבית כיתות 

שתפעל יש להקים ועדה בין משרדית  ,היקרקעות, תכנון ובנישל ערביים קשורה לבעיות 

 בטיח טיפול בבעיות התשתית בתחום החינוך. ותזה התגברות על חסמים מסוג ל
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תחת אחריות מנהל חברה ונוער במשרד החינוך הוא הנמצא גם  ,ילהחינוך הבלתי פורמבתחום 

יש לגבש הפערים בין החינוך הערבי לעברי הם תהומיים. לפיכך, ספריות, -וכולל פעילויות חוץ בית

 כנית מיוחדת לחיזוק החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית. ות

הנוגעים לחברה הערבית ולחתירה לשוויון בין יהודים וערבים, התכנים החינוכיים מבחינת 

ההתעלמות ו ציוני בתכני החינוך בישראל-יהודי-המציאות מדאיגה. לאור התחזקות המרכיב האתנו

, המצוקה ותחושות הניכור אצל התלמידים בית בישראלמהצרכים הזהותיים של החברה הער

במקצועות מעצבי זהות כמו מקצוע במיוחד והמחנכים הערבים הולכות ומתעצמות. בעיה זו בולטת 

יהודי של -ה הלאומיישהפך בשנים האחרונות למקצוע שמדגיש דיון בהצדקות לאופי ,האזרחות

פי הפרסומים מהעת האחרונה, -מצם. עלהמדינה, וגוף הידע שלו בנושא דמוקרטיה הלך והצט

ואינם נותנים מענה לחברה  ,התרגומים לספרי האזרחות בערבית שיצאו לאור לאחרונה בעייתיים

כדי להשתית  ,מציאות זו מחייבת שינוי כיוון בכל מה שקשור לתכני החינוך בישראלהערבית. 

 תרבות דמוקרטית, רב תרבותית וחינוך לחיים משותפים. 

 וךאי שוויון במערכת החינבסיס לכ הוריםתשלומי  

אחד ממחוללי אי השוויון הקשים במערכת החינוך נובע מתשלומי הורים גבוהים למוסדות החינוך 

 שירותי לרכישת ההורים תשלומי משמשים בפועלבשני העשורים האחרונים. , שהונהגו הציבוריים

 שסולל יותר, איכותי חינוך משגת שידו למי ומאפשרים הלימודים, תכנית בלבת העומדים חינוך

 בבתי פרטי מימון באמצעות העבודה, לשוק מכן ולאחר באוניברסיטאות נחשקים למסלולים כניסה

בין היתר משמשים תשלומים אלה עבור מרכזי למידה שנועדו לצמצום פערים, . ציבוריים ספר

רכישת מקצוע בחירה מוגבר לבגרות, העשרה בשני מקצועות לבגרות, שעות תל"ן, צמצום כיתות, 

תכנים שמיתרגמים בפועל להצלחה בבחינות הבגרות ולהעשרה.  –סמינריונים, מעבדות והצגות 

 .נגבים בבתי ספר ייחודיים ותורניים תשלומי הורים גבוהים במיוחד

רד החינוך, המתיר שמערכת החינוך הציבורי הוכשרו בחוזר מנכ"ל מבתשלומי ההורים הגבוהים 

לגבות אלפי שקלים נוספים לשנה מהורים, נוסף על התשלומים שמאשרת ועדת ציבוריים ספר  ילבת

 , יחדד ההסדר שבחוזר המנכ"לנגלזכויות האזרח עתרה האגודה  2018במאי החינוך של הכנסת. 

שההסדרים בעתירה נטען גונים חברתיים. רעם הקליניקה למשפט ומדיניות החינוך, הורים וא

 נסיגהשבחוזרי המנכ"ל, שהגה המשרד שאמון על חינוכם של ילדי ישראל כולם, מצביעים על 

 של העל עקרון וזניחת ,בחינוך הזדמנויות שוויון להבטיח מחובתה המדינה של ומתמשכת עמוקה

מדיניות הרסנית זו, שהולכת ומתרחקת מקווי היסוד שעמדו ש טענו עוד .לכל חינם לחינוך הזכות

 נפרדות חינוך מערכות של גיבושןלבבסיס הקמת מערכת החינוך בישראל, הובילה וממשיכה להוביל 

 בין הפערים העמקתואחראית במידה רבה ל ,אשל ולכאלו ממון בעלות ממשפחות שהגיעו לילדים

 . טענומהגבוהים במדינות המפותחות בישראל, שהם ומוחלשות חזקות מאוכלוסיות תלמידים

שמדיניות זו פוגעת בזכותם החוקתית של רבבות מתלמידי ישראל לכבוד, לשוויון ולשוויון 

הפרלמנטרי ללא הסמכה בדין, תוך עקיפת המחוקק והפיקוח היא מתקיימת וש, הזדמנויות בחינוך

 .על מערכת החינוך, והתעלמות מעקרונות יסוד שעוגנו בפסיקה

עם זאת,  .ך(ו' משרד החיננשמשון  6432/19דנג"ץ ) נוסף בההעתירה נדחתה, וכך גם בקשה לדיון 

כי גביית תשלומי הורים בשיעורים ניכרים ולצרכים מגוונים עלולה לפגוע בשוויון קבע בית המשפט 

כלכלי נמוך, וכי יש להישמר מפני היווצרותה של -תלמידים מרקע חברתי בחינוך ולהוות חסם בפני 



 
 

שעלולה להעניק  ,חברתי מסוים-סביבת לימודים הומוגנית של תלמידים המשתייכים למעמד כלכלי

לקבוצות מסוימות במערכת ההשכלה הגבוהה ובשוק התעסוקה. עוד כתבו השופטים בהמשך יתרון 

על מנת  ,לעגן באופן מפורט את סוגיית תשלומי ההורים בחקיקה ראשיתכי ייתכן והגיעה העת 

, ולהותיר לחקיקת המשנה ולחוזרי המנכ"ל את ההיבטים שתעבור תחת עינה הבוחנת של הכנסת

עתירה התחייב משרד החינוך להביא לידיעת ועדת החינוך של ם בדיוניבמהלך ה האופרטיביים.

 הכנסת את תשלומי ההורים המעודכנים, המאושרים לגבייה בכל שנה. 

האגודה קוראת לוועדת החינוך לדרוש ממשרד החינוך להציג בפניה את גובה תשלומי ההורים 

השוויון הכרוכה בהתרתם, ולפעול נה, לבחון את הצורך בהם ואת מידת אי שי דהללו ואת ייעודם מ

 לצמצומם באמצעות חקיקה הולמת.

 חינוך לחיים משותפים, לדמוקרטיה ונגד גזענות 

 חינוך לערכי דמוקרטיה וחיים משותפים

הוא המטה  ולחיים משותפים בכלל מערכת החינוך דמוקרטיהלחינוך ההגוף המרכזי האמון על 

בין תקציב המטה בשנים האחרונות לבין התקציבים די בהשוואה לחינוך אזרחי וחיים משותפים. 

 אחר במשרד, על מנת לקבל תמונה כללית ביחס לסדר העדיפויות ף או מטהאגכל המופנים ל

, על אף חשיבותו המכרעת לחינוך דור םיהנושא של חינוך לערכים דמוקרטינראה כי . החינוכי

 , ועל כך יש להצר. נדחק לשוליים האזרחים הבא,

הדוח הציג  .חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענותדוח מבקר המדינה בנושא פורסם  2016בשנת 

הכשרת ל, בתחומים אלה חדלים מצד משרד החינוך בכל הנוגע להקצאת תקציביםשורה של מ

השתנה  יישומן ועוד. לדאבוננו, מעט מאוד עלריכוז מידע לפיקוח ולכניות, ויישום תלמורים, 

במשרד  דוח מעקב נמצא בהכנה בימים אלוכפי שנמסר לנו, ו מאז פרסום הדוח, בהקשרים הללו

. בחמש השנים שחלפו המצב רק הלך והתדרדר לא מן הנמנע כי דוח המעקב יגלה כי .מבקר המדינה

במעמד החינוך לדמוקרטיה ולחיים משותפים, אנושה התדרדרות זו באה לידי ביטוי בפגיעה 

עם וגנונים הדמוקרטיים נדים עם המהתלמישל כרות יבאופן שפוגע בה אזרחותהלימודי  השטחתב

, כרות עם מיעוטיםי, בהמעטת החשיבות של המדינת ישראלושתתת שעליהם מערכי הדמוקרטיה 

 ימי זכויות אדם כראוי במערכת החינוך ועוד.  ןאי ציוב

וליישמו תוך הקצאת  ,על משרד החינוך ליזום מהלך מערכתי מקיף לחינוך לחיים משותפים

ידי המטה לחינוך אזרחי -כנית המסגרת שפותחה עלוגזור מתלהמשרד  על. משאבים הולמת

את המשאבים הנדרשים  להקצותו ןגדיר לוחות זמנים לביצועלהכניות עבודה ליישום בפועל, ות

 כל אלה לעיון הציבור. את פרסם ול, ןליישומ

 חינוך נגד גזענות

, וחלק בתחום החינוך לדמוקרטיה ולחיים משותפים משרד החינוךשל  החינוכי מחדלהמשך ישיר ל

כאשר גזענות  .הולכת ומתרחבת בחברה בישראל, שגזענותתופעת ההטיפול הכושל ב בו, הואמרכזי 

מקבלת לגיטימציה ממועמדים ומועמדות לכנסת, הנורמות הללו מחלחלות מנבחרי הציבור אל כלל 

פוגעת בכבודם של אנשים רבים מקבוצות לא רק  תפיסת עולם גזעניתהאזרחים באין מפריע. 

של  ןבכלל, לשוויון ולקיומ סכנה למרחב הדמוקרטי במדינהמהווה  אלא גם אוכלוסייה שונות, 
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יש להגביר את המאמצים והמשאבים המושקעים במשרד החינוך לפיכך  .בסיסיות נוספותזכויות 

 .בתחום החינוך נגד גזענות

 ותת חשובות חינוכיוכניומשרד החינוך הכריז אמנם על ת :משרד החינוך למאבק בגזענות תוכניות

 לא פלא כי יישומן של אלה אינו אפשרי, כאשראך  , לחיים משותפים ולסובלנות,למאבק בגזענות

כניות בנושא חיים משותפים בין יהודים והתקציבים המועטים המוקצים למטה לחינוך אזרחי ולת

  .כוונה הפוכהלערבים ולדמוקרטיה מעידים על 

החינוך  כי פחות מאחוז אחד מהכשרות המורים עוסקות בנושא גזענות.מצא  (2016)מבקר המדינה 

לחיים משותפים ולמניעת גזענות חייב להיות רכיב משמעותי בהכשרתם של מורים ומורות 

מחלקת החינוך באגודה   1.ת להכשרת מורים והן בהשתלמויות מקצועיותבישראל, הן במוסדו

לזכויות האזרח עוסקת מזה מספר שנים בהכשרת מורים, פרחי הוראה ומורי מורים בנושא חינוך 

 ונשמח לחלוק את המלצותינו בנושא זה בפירוט.  ,נגד גזענות

גזענות אינם נלמדים כחלק על כך שתכנים העוסקים במניעת גם מתח ביקורת  מבקר המדינה

תכנים העוסקים במניעת גזענות  אכן, גם לשיטתנו. מרכזיים כמו אזרחות והיסטוריה מתחומי דעת

. תהליך חינוכי משמעותי נגד גזענות נוספיםחייבים להיות חלק אינהרנטי מתחומי דעת מגוונים 

וונות המזומנות לתלמידים צריך להתפרס על פני ערוצים רבים, מקצועות לימוד שונים וחוויות מג

  2.ולתלמידות במערכת החינוך, החל מהגן ועד התיכון

 2016 יוליב: בתחום החינוכיפלמור( ועדת )המלצות "הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה" 

כי הדוח קבע . אותוהממשלה אימצה , ופורסם דוח "הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה"

סדרה של מהלכים  בכלים משפטיים למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה, והמליץ עלהסתפק ל אין

רה שיטתית ומחייבת של הכש –בין ההמלצות . חינוכיים מחייבים בהכשרת מורים ובתכניות לימוד

עבודה שיכללו השתלמויות  כניותומטה בנושא גזענות, ובניית ת ותים, ועובדות/, מורות/מנהלים

 3.חובה בנושא שוויוניות ומניעת גזענות ואפליה

נדרש לעמוד על עקרונות אך על מנת שתהיינה אפקטיביות  ,להבטיח את יישום ההמלצותיש 

  :נוספים כדלקמן

כי  יש חששיש לוודא כי ההמלצות לא מיושמות לגבי קבוצת העולים מאתיופיה בלבד.  (1)

ישראל, בהכללית של גזענות בחברה תועלת במיגור התופעה  חסרותלהיות ההמלצות עלולות 

רק בקבוצה אחת הנפגעת מגזענות. דרך פעולה כזו עלולה גם להשיג את ההפך,  תעסוקנה ןאם ה

ולהנציח את היחס לקבוצה שבמוקד התכנית כ"אחרת" וכנחותה". עלול גם להשתמע ממנה 

לפיכך יש להבטיח, כי המסקנות יורחבו ויעסקו ת. נגד קבוצות אחרות היא לגיטימישגזענות 

  בכלל האוכלוסיות והקבוצות הסובלות מגזענות בישראל.

הטיפול בגזענות צריך להיות הוליסטי, דהיינו, טיפול בגזענות כתפיסת עולם וכתופעה שממנה  (2)

 סובלות קבוצות שונות בחברה, טיפול המיושם בערוצים רבים ככל הניתן, בכל תחומי הדעת

ובכל גיל, בין אם מדובר בתלמידים ותלמידות ובין אם מדובר בצוות חינוכי, צוות מטה או כל 

                                                            
, מאת חינוך נגד גזענות בהכשרת מורים ומורות ,2015בדצמבר בנושא זה ראה את נייר העמדה שפרסמנו  1

 ד"ר גליה זלמנסון לוי.
 . 2015 סמנו במרץ, שפרשיעור לחיים: חינוך נגד גזענות מהגן ועד התיכוןבהקשר זה ראו המלצותינו בספר  2
 .0162, יולי דוח הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה 3
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מלימודי  –חשוב להנכיח תכנים אלה בהקשר חיובי בתחומי דעת שונים דרג אחר במערכת. 

האמנות, דרך הוראת השפות והמקצועות ההומניים השונים, ועד לימודי המתמטיקה 

  4.והמדעים

 בכבוד רב,

 חיו, עו"ד-דבי גילד  טל חסין, עו"ד  נעמי בייט צורן, עו"ד 

 וחקיקה מקדמת מדיניות מחלקת חינוך תמנהל 

                                                            
 לעיל.  2, ה"ש שיעור לחיים: חינוך נגד גזענות מהגן ועד התיכוןהצעות יישומיות בספר  ורא 4

http://www.acri.org.il/education/wp-content/uploads/2015/08/book-full-version.pdf

