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  החינוךמשרד 
  

  :נייר עמדה כולל בנושאמתוך  השלישיהפרק פרק זה הינו 
  מאיר בכור מאת – "אחריות ומנהיגות במערכת החינוך, משמעת" 

  
  הקדמה

  
  

כמשולש , ואזרח לעתיד, חבר,  הצעיר כתלמידאפשר לתאר את הגורמים המשפיעים ומעצבים את
עליהם מושתתת חברה  שקודקודיו מציינים את גורמי הסמכות האחראיים על הנחלת הערכים

  :  ועל ביסוס המשמעת ואכיפתה, מתוקנת

  
 ומדגיש נוךומשרד החי המורים, ההוריםנייר עמדה זה מציע שינוי משמעותי בגישה החינוכית של 

   שיתוף הפעולה של גורמיםתוך , לקיחת האחריות והפגנת מנהיגותחשיבות את 
  .אלה במאבק באלימות ובתחושת אבדן השליטה על הדור הצעיר

  
  ואין לי שום כוונה לפגוע באיש, אני מביע את דעתי האישית בלבד, בכתיבת נייר עמדה זה

  .  ושא המשמעת והאחריות בחינוך במדינת ישראלבכוונתי לעזור ולקדם את נ.  או במוסד כלשהו/ו
  

  .החינוך הוא משימה לאומית ראשונה במעלה, עבורי
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  פתיח
  

  ,  איכותי בארץ ולהתגבר על ההתדרדרות בהישגיםחינוך ציבוריאם אנו רוצים לקיים 
  !ם אין זמן למשחקי-ועל בעיות המשמעת והאלימות במערכת החינוך 

" להחליף דיסקט"כאחראי על מערכת החינוך לבצע שינוי רדיקאלי בגישה ו, על משרד החינוך
  . בדחיפות

  כוחו של משרד החינוך הוא ביכולתו ובסמכותו לקבוע מדיניות ברורה ואחידה עבור
  .בכל אחד מהתחומים עליהם הוא מופקד, כל מערכת החינוך

  
  אחידות, שרד החינוך להוציא הנחיות ברורותכחלק משמעותי ומהותי במדיניות זו חייב מ

  , הספר להתמודד עם בעיות משמעת ותוצאותיהן-משמעיות כיצד צריכים בתי-וחד
  .ולתת בידי בתי הספר כלים ברורים וישימים לאכיפת המשמעת
  .כולל סנקציות הדרגתיות וברורות, כך גם לגבי דרכי ההתמודדות עם תופעות של אלימות וונדליזם

  
  תחייבנה ההנחיות שיוציא, ס יעשה דין לעצמו וימציא תקנונים והוראות משלו" שכל ביבמקום

  .ללא יוצא מן הכלל, ואת כל התלמידים, משרד החינוך את כל בתי הספר כאחד
  התייחסות רצינית יותר יזכה לתוקף ו- בתופעות מכוערות אלה משנהיקבל המאבקכך 

  . הצדדים המעורביםשל כל
  

 תחומים שאם יבוצע בהם -כמה תחומים עיקריים שבאחריותו של משרד החינוך בחרתי להתמקד ב
ושלב חשוב בדרך , יוכלו להוות פריצת דרך משמעותית בהבראת המערכת, שינוי מהותי ואמיתי

  . חיזוקו ושיפור איכותו,  בישראלהחינוך הציבורילהצלחת המשימה הלאומית של הצלת 
  

  :התחומים הם

  
  משימות לאומיות . א
 

 .הקטנת מספר התלמידים בכיתה .1
  .החזרת החינוך הטכנולוגי .2

 
  ")החלפת דיסקט("שינוי גישה .  ב
  

 . זכויות התלמידים מול חובותיהם .1
 . זכותו של כל תלמיד להצלחה .2
  .חיזוק מעמד המורה וסמכותו .3
 . טיפול נכון והחלטי בבעיות משמעת .4
 .ה מחודשת של ערכיםיהקני .5

  
  

ארגון מחדש של משאבים ותשתיות גם , בנוסף לשינוי במדיניות, תשתי המשימות הלאומיות מצריכו
  . ןלביצוע זמן רב יותר וולכן השקעה גדולה יותר של כספים

  
כך לשים את שתי המשימות הלאומיות בראש סדר העדיפויות ולהתחיל לפעול כאן -לכן חשוב כל

  .ועכשיו
  

זהו - ואינו דורש השקעת משאבים שכמעט, ניתן לבצע שינוי מיידיבכל חמשת התחומים הנוספים 
    .שינוי בגישה ובמדיניות של משרד החינוך

 רק כך אפשר יהיה להוביל לשינוי סדר  העדיפויות -לקיחת אחריות וחזון , שינוי גישה דורש אומץ
  .הקיים
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   הקטנת מספר התלמידים בכיתה - משימה לאומית 

  
  

  . בכיתההגדול התלמידים מספר בתי הספר היא של הבעיה העיקרית 

, יחד עם זאת לא נותנים לבעיה זו את העדיפות הנכונה.  הידיעה' בעיה בהה יודעים שזו כולם

  . כראויוהעליונה ולכן היא אינה מטופלת, החשובה
אך כל אחד גלגל אותה לפתחו של הבא , ברור שבבעיה זו צריכים היו לטפל כבר לפני שנים רבות

  .אחריו
  

ב -את ההחלטה להקטין את מספר התלמידים בכיתות א, החינוך בכנסתרק לאחרונה דחתה ועדת 
  ".אין תקציב"בתירוץ הרגיל , לעוד מספר שנים

  :כ אלכס מילר"ח, ר וועדת החינוך"אם לצטט את יו
התקציב אינו בלתי מוגבל , עם זאת, שיש ליישמו באופן מיידי, אין ספק שמדובר בחוק חשוב"

במהלך כהונתי הקרובה לא ארפה ממשרד האוצר כדי שימצא . ויותולמשרד החינוך ישנם סדרי עדיפ
  ."כסף למימוש החוק באותה יצירתיות שהוא מוצא בכל פעם כסף לאברכים

  )08/12/2010, וואלה, מר בועז ווליניץכתבתו של (
  

צמצום כיתות  באה במקום" אופק חדש"ילו רפורמת כא, גם הטיעון שהועלה בדיון ועדת החינוך
, יתירה מכך -הינו טיעון סרק שאין לו בסיס ושחר )  של מר ווליניץ מאותו יוםכתבה נוספת (הלימוד

  .ידים בכיתה על כל נושא צמצום מספר התלמהסותם בעצם את הגוללזהו טיעון מסוכן 
  

   - תלמידים בכיתה 40כל עוד ימשיך משרד החינוך להתעלם מההשלכות שיש ללימוד 
  .הוא נושא באחריות לקיבוע המצב הקיים ולהמשך ההתדרדרות במשמעת והירידה בהישגים

  
הלימוד הפרטני המוזכר ברפורמת אופק חדש מנסה לתת פתרון נקודתי לחיזוק תלמידים חלשים 

  .  תלמידים ממוצעים בכיתה40 הבעייתיות הכוללת של לימוד ואינו פותר את
אותם תלמידים הזקוקים ללימוד הפרטני יישארו תלויים בו , אם לא יצומצם מספר התלמידים בכיתה

  .לתמיד
  

  להגביליש  שיפור משמעותי במשמעת ובהישגי התלמידים!!! אם אכן רוצים באמת ובתמים
  .תלמידים  28של  את מספר התלמידים בכיתה למקסימום 

זה ,  תלמידים בכיתה40אך לעומת , גבוה ביחס למדינות מפותחות בעולםעדיין זה כמספר תלמידים 
  , שיכול להוביל לשיפור דרמטי באווירה הלימודית, יהיה שינוי משמעותי

  .באיכות חייהם של המורים והתלמידים ולשיפור בהישגי התלמידים
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  : ללימוד בכיתות קטנות יותריש יתרונות ברורים
  

  בכיתה קטנה יותר יוכל המורה לתת יחס אישי יותר לכל תלמיד ולהכיר את תלמידיו  •
  .טוב יותר

  כי כל תלמיד יוכל לקבל , יש לכך משמעות עצומה על איכות הלמידה של התלמידים
  .מענה טוב יותר לצרכיו הלימודיים והמוטיבציה שלו ללמוד תעלה

 

, להרחיב ולהתעמק בחומר, יוכל המורה להספיק יותר חומר,  יותר ואישית יותרבאווירה רגועה •
  .ואולי אף ללמד דברים שמעבר לחומר הלימוד, לתת יותר מעצמו

 

  דבר שיכול להתבטא בעלייה בתוקפנות, צפיפות מעלה את תחושת הלחץ בקרב התלמידים •
ר ויש להניח כי יהיו פחות גילויי בכיתות פחות צפופות התלמידים יהיו נינוחים יות.  ובאלימות

  .אלימות בכיתה
 

  .קל יותר לשמור על משמעת בכיתה קטנה •
 

  . תלמידים40 תלמידים מאשר של 28לב של -קל יותר לשמור על ריכוז ולרתק תשומת •
  

 משרד החינוך היה צריך לטפל , אם אומר שמבחינתי וכל שאר העוסקים בחינוךיסלחו לי המורים
  ,  הטכנולוגיחינוךלפתח את ה,  תלמידים28 -ל בכיתה דיםבהקטנת מספר התלמי

  לפני שפיכת הכספים עלוכל זה  ,לבנות בתי ספר נוספים, ס"לטפל בתשתיות של ביה
  .להשכלה הגבוהה₪  מיליארד 7.5ואפילו לפני העברת , "עוז לתמורה"-ו" אופק חדש"
  

לה אל מול השקעה ושיפור שקו, ל"מהאקדמיה הישראלית לחו" בריחת מוחות"האם מניעתה של 
  ?הישגיהם של מאות אלפי תלמידים

  , האם לא חשוב יותר להבטיח חינוך ציבורי איכותי בבתי הספר היסודיים והתיכוניים
שיאפשר להעמיד דורות תלמידים מוצלחים שיהפכו גם לסטודנטים מוכשרים ולאזרחים תורמים 

  ?בעתיד
  

הייתה מאפשרת את יישום ההחלטה , היסודי והתיכוני, בחינוך הציבורי₪  מיליארד 7.5השקעה של 
  .לצמצם את מספר התלמידים בכיתה כאן ועכשיו

  
 קוסמטיות, בהפעלתןלמרות ההשקעה הכספית הכבדה הכרוכה , העכשוויות" הרפורמות"נדמה כי 

  ! זו לא הדרך-בלבד ואין ביכולתן להביא לשינוי המהותי הדרוש 
  

  :נכונים של משרד החינוך ושל קובעי המדיניותהבעיה היא בסדרי עדיפויות לא 
  

זה אומר לדאוג לתשתיות : יש להשקיע במה שדרוש לצמצום מספר התלמידים בכיתה, קודם כל
  . ולהוסיף מורים טובים למערכת, לבנות בתי ספר נוספים, להוסיף כיתות בבתי הספר, מתאימות

  
, משרד האוצר מתנגד להשקיע, כןלשם כך דרושה השקעה כספית גדולה ולאורך מספר שנים ל

מספר הקטנת  להכריז על המדינהולתבוע מהנהגת , להתעקש, ולמשרד החינוך אין אומץ להילחם
  . כמשימה לאומיתכיתות התלמידים ב
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  :בחוכמה ובהדרגתיותהדרושה השקעה ניתן לבצע את ה, לדעתי
  

    -לק מבתי הספר שכבר קיימות בחבשלב הראשון יש לנצל ככל האפשר תשתיות 
  

חלוקת כיתות גדולות למספר , ידי הפיכת מחסני אחסון לכיתות לימוד- הוספת כיתות לימוד על •
  .כיתות קטנות יותר וכדומה

 

   - בהשקעה לא גבוהה ניתן להוסיף קרוונים, פנויבבתי ספר שיש להם שטח קרקע  •
התנסיתי בעצמי בלימוד (ר אוייש בהם גם מיזוג  מאוד והקרוונים היום הם ברמת גימור טובה

ולרתום  ,לפנות למוסדות גדולים כמו מפעל הפיס ואחריםניתן  ).בקרוון ואין בעיה ללמד בהם
  .רכישת הקרווניםשל למשימה אותם 

 

  כמקובל כיום במבני מגורים , תוך חיזוק יסודות המבנה,  ניתן למשל להוסיף קומות לגובה •
  ).38א "תמ(
 

  רשויות המקומיות את האפשרות להשכיר מבנים פנוייםניתן לבדוק עם ה,  כמו כן •
  ).לא חסר כאלה(

  
  .בניית בתי ספר נוספיםמבנים חדשים ו בנייתלהתחיל ביש  בשלב השני

  
, הקמת בתי ספר חדשים אינה עומדת בראש סדרי העדיפויות של העירייה או הרשות המקומית

  .ם ומרכזי קניותמשרדי, ספר מכניסים פחות כסף מבתי מגורים-מכיוון שבתי
  

עגן בחוק כי כל מספר שנים תהיינה העיריות והרשויות המקומיות ל באחריות משרד החינוך -לכן 
  .בהתאם לקצב הריבוי המשוער והצפי של גידול האוכלוסייה במקום,  חדשיםתי ספרחייבות לבנות ב

ב הריבוי הטבעי של דביק את קציברשויות המקומיות לא  בעיריות ות בתי ספריבניקצב לא ייתכן ש
  .או רשות מקומית/ והעירייאותה 

  
  

  .כל האמור לעיל לא יוכל לצאת לפועל אם לא יהיו מספיק מורים שיוכשרו וייקלטו במערכת
  . כבר היום קיים חוסר בסטודנטים להוראה וחוסר במורים במקצועות השונים

  . ו לאטרקטיבי באמתכדי למשוך צעירים למקצוע ההוראה יש למתג אותו מחדש ולהפוך אות
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  . הקטנת מספר התלמידים בכיתהבנושא יישום המשימה של רעיון 
  

להקטין משמעותית את מספר התלמידים והרצון , המוכנות, אף אחד אין את האומץל, בפועל
  .בכיתות

  
  . נמאס מהקומבינות ומספינים, דיי נימאס מהצהרות של ההנהגה בקשר לחינוך, האמת

החינוך הטכנולוגי , מאות אלפי שעות צומצמו, במשך עשרות שנים" אכל הרבה לוקשים"ינוך הח
  . 'וכו, ההישגים יורדים, האלימות ובעיות המשמעת מתגברות, צומצם בצורה ניכרת

  
  .מההנהגה, מהמנהיגות, כולנו חיכינו עשרות שנים שהישועה תגיע מלמעלה

  ידי - הצפיפות בכיתות עלת כל את בעייחיכינו שממשלות לדורותיהן תפתורנה קודם
כפי , ושהחינוך יקבל את מעמדו הנכון והחשוב במדיניות הממשלתית, הקטנת מספר התלמידים

  .שיידעו גם ליישם ולא רק להבטיח באופן תיאורטי, שנעשה בפועל במדינות נאורות אחרות
  

  .ולכים לאחור בחינוך מדור לדור אנחנו רק ה-לצערי במדינה שלנו העובדות מדברות אחרת 
  .היינו פלא לגויים, מדינות מתפתחות באו ללמוד מאיתנו איך צריך להיראות חינוך ציבורי, בזמנו

   -וכעת אנחנו צריכים ללמוד מהן מהו חינוך , מאחור אותן מדינות השאירו אותנו, כיום
  ". איך שגלגל מסתובב "-על זה נאמר 

  
  .מהשטח, אולי הישועה יכולה לצמוח דווקא מלמטהתוך כדי כתיבת נייר עמדה זה חשבתי ש

  הרי להורים יש אינטרס בהקטנת מספר התלמידים בכיתות שיוביל לשיפור במשמעת 
   . ההורים עצמם יכולים ליזום מהלך שיתחיל להזיז דברים-ולכן , ולשיפור בהישגי התלמידים

  
   -התמדה ונחישות , וזהסבלנות ותע, ליישום רעיון זה יידרשו ההורים להרבה כוחות נפש

אינני בטוח שההורים יהיו מוכנים : וזה מעורר בי ספק לגבי האפשרות ליישם את הרעיון בארצנו
עד אשר המערכת תחליט לקבל את דרישתם ולצמצם את , לעשות מלחמות ולשמור על ילדיהם בבית

  סביר להניח שהורים יעדיפו , לצערי.  מספר התלמידים בכיתות
  מתי פעם אחרונה נעשה , למשל( כפי שהוא רוהמצב יישא" יטורי הסלוןק"להמשיך עם 

  ).?פה חרם צרכנים
  

  :בכל זאת החלטתי לכתוב את הרעיון, ולמרות האמור
  

 תלמידים מקסימום 28התקן בכיתות הלימוד יהיה , ב"ל תשע"נניח שההורים יחליטו שהחל משנה
  . בכל בתי הספר בארץ משביתים את הלימודים-ואם לא כך , בכל כיתת לימוד

  ועד ההורים הארצי וועדי ההורים בכל בית ספר יחליטו כי תלמידים לא נכנסים לכיתות
  . תלמידים בלבד28אלא אם בכל כיתה יש 

  
  .בחינוך ילדיהםוצודקת מעורבות אמיתית יוכלו ההורים להראות סוף -סוף
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אין לי ספק שאנחנו ו, וני המורים למהלך זהההורים צריכים להשיג את שיתוף הפעולה של שני ארג
  .המשימה הלאומיתאת  ו,ליישם את החזון,  לעזור להורים להרים פרויקט שכזהחייביםהמורים 

  
היועצות , ס"מנהלי השכבות בביה, ס"המרכז הפדגוגי בכל ביה, יש לקוות כי גם הנהלות בתי הספר

רים ויאלצו את משרד החינוך להתחיל ס יצטרפו למאבק של ההו"ואחראי מערכת בביה, ס"בביה
ל בחינוך ולהתחיל להתארגן " יש מספיק זמן על מנת להוביל את המהפכה הנ-להתארגן בהתאם 

  .כאן ועכשיו ולא בעוד עשר או עשרים שנה, ב"ל תשע"לשנה
  

  ,אני בטוח שיש בתי ספר בהם ניתן ליישם את צמצום את מספר התלמידים בכיתות
  . מה שחשוב הוא להזיז את התהליך קדימה-שאבים הקיימים תוך ניצול חכם של המ

  
  גם ריצת מרתון מתחילה בצעד ראשון קדימה ובמשימה לאומית מדובר במרתון עם

  .פרס גדול בסופו

  
כאשר מדובר במשימה  - שמציבים בפנינו למרות הקשיים, אסור לנו לוותר

 כולם אומרים שזה גם אם,  עלינו לדחוף קדימה למימושו- לאומית וחזון לאומי 
  "!)אם תרצו אין זו אגדה("בלתי אפשרי 
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   החזרת החינוך הטכנולוגי האיכותי- משימה לאומית 

  
  הטכנולוגילמערכת את החינוך החזירחובה ל,  בכיתהמספר התלמידיםהקטנת במקביל לטיפול ב

כאלה שימשכו אליהם את הנוער ויהוו  ,מודרניים ורציניים, בתי ספר מקצועייםיותר לפתוח ו האיכותי
  .את חוד החנית בהתפתחותה הטכנולוגית של המדינה

  
מחסור חמור בכוח אדם בתעשייה ובצבא על , כבר מספר שנים מתריעים גורמים שונים במשק

   . טכנאים ועובדי ייצור, הנדסאים, במהנדסים, והמדע בתחומי הטכנולוגיה
  

עדיין שבויים בקונוטציה השלילית שנוצרה לחינוך המקצועי , לטותוביניהם גם מקבלי הח, רבים מדי
כמסלול נחשב החינוך המקצועי , למרות פריחתו ואיכותו אז.  70- וה50-שפרח בארץ בין שנות ה

  , המיועד לתלמידים נכשלים, נחות לעומת החינוך העיונילימודים 
  . בדרך כלל יוצאי עדות מסויימות ומשכבות האוכלוסייה החלשות

  והחינוך המקצועי נתפס כאשם , תלמידי החינוך המקצועי דאז לא היו ניגשים לבגרות
  .בהגדלת הפערים החברתיים ובהנצחתם

  
   מתלמידי החטיבה העליונה למדו 52%כאשר ,  בשיא פריחתו- 70-דווקא בסוף שנות ה

   -בים בעולם מקצועי במדינת ישראל היה אחד הטו-וכאשר החינוך הטכנולוגי, בחינוך המקצועי
  , לסגירת בתי ספר מקצועיים רבים וטובים, שגרמה בסופו של דבר, הוחלט על רפורמה

  .לירידה באיכות החינוך המקצועי בארץ וכמעט לחיסולו מוחלט
  

הספר ולוגי מכלל הלומדים בבתי חלקם היחסי של תלמידי החינוך המקצועי והטכנעומד כיום 
  : מדינות מפותחות אחרותל בהשוואה נמוך ביותרחוז א -  בלבד 37% ם בארץ על התיכוניי
   ,56%כ - נורבגיה, 40% כ-פינלנד , 70% כ -הולנד , 60% כ -גרמניה, 72% -בריטניה 

  ).2009אוקטובר , התאחדות התעשיינים, ר לוטן"ד(  69% -שוויץ 
  

  לקה המח מנהלת - לוטן ר"ד מציינת בישראל מקצועי-הטכנולוגי החינוך אבנייר עמדה בנוש
  :התעשיינים התאחדות במקצועית והכשרה טכנולוגי ינוךלח
  
 ומקיימים בזה זה מחוברים והחברה האדם, הטכנולוגיה בו והמשתנה הדינאמי בעולם"

 ,מורה הוא אם אדם וכל ,וכתוב קרוא ידיעת לאי משולה טכנולוגית הבנה אי ,הדוקים גומלין קשרי
 בסיסיות ומיומנויות ידע בעל שיהיה חיוני - אחר עיסוק כל בעל או ייצור עובד ,חקלאי ,מוזיקאי
  .חיינו בתחומי תפקידיה לגבי והבנה הטכנולוגיה מתחום

   ,אוסטרליה ,גרמניה ,דנמרק ,פינלנד ,אירלנד ,אנגליה :כמו בעולם רבות מדינות ,לכך אי
 האחרונות בשנים הגדילו ואף ,"האנושי המשאב "לחשיבות הנוגעת תובנה לידי הגיעו ןוטייווא ,יפן

 לימודי את ומפתחות שוקדות אלו מדינות .ובהכשרתו אדם כוח בפיתוח השקעותיהן את ניכר באופן
 בבד בד ,התיכון ס"ביה ועד מהגן מדעית הטכנולוגית האוריינות

 והתעשייה המשק צרכי פי-על מקצועית - גיתהטכנולו וההכשרה הלימודים מערכות חיזוק עם
  ).2004 דצמבר - הטכנולוגיים והמקצועות המגמות לבחינת ח הוועדה"דו( אלה במדינות
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  :ר לוטן"בהמשך דבריה מצטטת ד
  
  : כיהאירופי באיחוד הוחלט 2004בשנת "
  ביותר החינוך הטכנולוגי וההכשרה המקצועית מהווים את הקטר המשמעותי והחשוב "

 "2010 כלכלת הידע המובילה בעולם בשנת -להשגת היעד המרכזי של האיחוד האירופאי 
  בהשתתפות שרי החינוך , 2004דצמבר , הולנד, כנס האיחוד האירופאי במסטריכט(

    ). מדינות32- לים של משרדי החינוך מ"ומנכ
 השנים לאורך משמעותית ירידה של הפוכה מגמה קיימת ,מפתיע באופן ,בישראל ואילו

 ושחיקה ,התיכוניים ס"בתיה כלל מתוך מקצועי-  הטכנולוגיבחינוך ס"בתיה ובשיעור במספר
  .)סוף ציטוט( "...מקצועי-הטכנולוגי החינוך של במעמדו מתמדת

  
  

  :נראה כי הפגיעה הקשה בחינוך המקצועי שירתה בזמנו שתי מטרות
  

 .בוהה עולה יותר מחינוך עיוני כי חינוך טכנולוגי ברמה ג-חסכון בהוצאות למדינה  •

  .מתן הרגשה לציבור שמתקנים אפליות והופכים את כל התלמידים לשווים •
  

   . שחסך הרבה כסף ונראה טוב לציבור,פתרון רגעיצמצום בתי הספר המקצועיים היה , כלומר
  שייגרם למדינה אם יבטלו  בחשבון את הנזק העתידי אך מבלי לקחת, מתוך רצון לתקן עוולות

  -את החינוך המקצועי ולא יביאו במקומו פתרון חילופי ואיכותי 
  ". את התינוק עם המיםשפכו"שקרה כך 

  
ס "ביה, סינגלובסקי -יד, אורט גבעתיים, חיפה-ת"בסמ כדוגמת בתי הספר המקצועיים האיכותיים

  .פשוט נעלמו, עודו) א"שליד אוניברסיטת ת(להנדסאים 
  

  חווים היום , ם ופחות ללימודים עיונייםייטכנלימודים יותר למוכשרים ה ,תלמידים רבים
  .ספר עיוני-בבית, ברירה-בלית, תסכול ותחושת כשלון כאשר הם לומדים

מגיע בית ספר איכותי המתאים  ,תלמידים שחזקים יותר בתחום המקצועי והטכנולוגיגם ל
להתקדם ,  עצמם בו יוכלו להוציא תעודת הסמכה מקצועית שתאפשר להם לבטא את,לכישוריהם

  . בכבוד בעתידולפרנס את עצמם
  ...ואולי אף להתדרדר לפשע ,שתעמםלה, זה ימנע מרבים מהם מלהסתובב ברחובות

  
  , לי ברור שיש קשר ישיר בין חלק מבעיות המשמעת שאנו נתקלים בהן כיום בבתי הספר

  .לבין צמצום ההשקעה בבתי הספר המקצועיים
  

 החינוך של בקרנו וירידה הטכנולוגי החינוך בתקציב המתמשך הקיצוץ: "...ר לוטן"כותבת ד
 מהחינוך המוכשרים והתלמידות התלמידים של למעבר מאיץ ספק מהווה ללא מקצועי-הטכנולוגי
  ".החינוך ממערכת החלשים התלמידים ולנשירת העיוני לחינוך הטכנולוגי
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   בית הספר המקצועי התיכוני – פהת בחי" מקצועי בסמ תיכוןאני אישית בוגר בית ספר
  .שליד הטכניון

  
  ,  עם חזון אמיתייםס מגלים כי מקימיו היו חלוצים"כשקוראים את ההיסטוריה של ביה

  :ששמו להם כמטרה
  
  ."להכשיר פועלים מיומנים לתעשייה העברית ולהכין את התלמידים ללמודים גבוהים בטכניון"
  

מצד אחד חשבו על התעשייה העברית : כילו לחשוב קדימה הש-בשונה מהיום  -דווקא אז , כלומר
  . ומצד שני דאגו לרמה גבוהה של לימודים שתאפשר לתלמידים להמשיך ללימודים בטכניון

  
  :ת"ס בסמ" כותב על ביה"ויקיפדיה"אתר 

  
  , התלמידים הגיעו מנהריי, מלבד חיפאים. ת היה אבן שואבת בחינוך הטכנולוגי"בסמ"

  . כפרי הדרוזים בכרמל וישובים נוספים בסביבה, מגדל העמק, נצרת,  יעקבןזיכרו, ותקרי, יקנעם, עכו
  

במגמת אלקטרוניקה לימדו . ת פעל בקשר הדוק עם טובי המהנדסים מן התעשייה"בית הספר בסמ
פרויקטים מתקדמים לתואר הנדסאות אלקטרוניקה בוצעו במעבדה . אלביט ול"רפאמהנדסים מ

  .לעיבוד אותות בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון
  ". ת"בסמ"ר הוועד המנהל של בית הספר " כחבר ויוסטף ורטהיימריהן  כ1976-1986בשנים 

בוגרי בית הספר הפכו לשם דבר בתעשייה בארץ ובית הספר הפך לבית הספר המקצועי המוביל 
  ."ישראלב

אחד מן הממציאים . תלמידי בית הספר היו יצירתיים ביותר וחלק מהמצאותיהם קיימות עד היום"
 בתערוכה הבינלאומית לממציאים שנתקיימה בניו 1968הוא שלמה קיסילב שזכה באוקטובר 

כיום מזלגון ההרמה הוא חלק אינטגרלי . במדליית זהב בזכות המצאתו מזלגון הרמה נייד, יורק
  . משאיתמכל

  ".1ת "בסמ"טיל דו שלבי שנקרא , ס מהחוג לטילים" שיגרו תלמידיי ביה68באפריל 
  ."מ" ק6הטיל התרומם לגובה של 

  
  .  גם לתלמידים וגם להוריהם, ת הייתה גאווה גדולה"ס בסמ"ללמוד בביה, בזמני, ואכן

  
   ,ובמד זוויתאני זוכר לטובה את אותם מורים שבדקו את השרטוטים שלנו בסרגל עד היום 

   של ואת אותם מורים שהקפידו על אסטטיקה וגימור מושלם, על מנת לבדוק את דיוקם
   .כל מוצר שיצרנו

  
  שרת אותם מחינוך להקפדה ודרישות גבוהות מהתלמידים נטמע בהם לאורך כל חייהם ו

ך איתם ליגם זה , אך אם מחנכים את התלמידים לחפיפניקיות.  פנויבכל מהלך חייהם ובכל אשר 
שנבנות  בתשתיות השונות , שלהםבעבודה,  שלהם בלימודים,וזה משתקף בצבא, לאורך חייהם

  .' וכובתחזוקה של מערכות שונות, במדינה
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 -ת חיפה יצאו בוגרים שכיום ממלאים תפקידים חשובים במשק הישראלי "מבית הספר בסמ
   ,איתן וורטהיימר, לדוגמא(ד במשק בעלי חברות גדולות מאו, םטייסי, רופאים, מהנדסים

   -יוסי אקרמן , שלמה מרגלית חתן פרס ביטחון ישראל' פרופ, דן הראלפיקוד דרום אלוף 
  .)ל אלביט מערכות ועוד"מנכ

  
  , שנקנו בזמנו במיליוניםו, בוכל המכונות המשוכללות שהיו , ת"ס בסמ"עם סגירתו של ביה

   - יעלה היום הרבה מאוד כסף לרכוש שוב, "שיםבגרו"מה שמכרו אז  !!! נמכרו לפי משקל
  ...הרי לפעמים אנחנו מתנהגים כחלמאים

  
, הקיצוץ הגדול בתקציבי בתי הספר המקצועיים גרם נזק רציני לתלמידים ולמדינה, בטווח הארוך

  :נזק זה הוא אדיר וכנראה גם בלתי הפיך
  

ר יותר ממחצית התלמידים לא כלומ, 48.3% אחוז הזכאים לתעודת בגרות עמד על 2010בשנת 
  .זכאים לתעודת בגרות

  
  :ראש החוג לחינוך במכללת יזרעאל, ובנושא זה אומר פרופסור אדיר כהן

  
אסור לשכוח שעדיין כל ילד שני בישראל אינו זכאי לבגרות והמשמעות היא הרת אסון מבחינה "

  ,"שכן דלת הכניסה שלהם לעתיד חסומה, לאומית
מערכת החינוך בחרה בנתיב הצר של בחינות הבגרות והרסה , לאורך השניםלצערי : "....לדבריו

, אומנותיים, מקצועי שנתן ביטוי למגוון רחב של כישורים אנושיים-לחלוטין את החינוך הטכנולוגי
, אותם תלמידים מופלים לרעה כיוון שהם לא מתאימים ללימודים העיוניים. חברתיים וספורטיביים

   רחב של תחומים אחרים ואין באפשרותם כעת אך מצטיינים במגוון
  ).ynet ,12/04/11 , תומר ולמרכתבתו של מר  (". לממש את הפוטנציאל הטמון בהם

  
  ):ynet ,15/05/11 (ר איגוד המוסכים " יו- רונן לוי מר מוסיף

  
 ,זאת משום שגם כיום, סגירת בתי הספר המקצועיים לא הביאה לסיום ההסללה כפי שקיוו"...

  . במסגרת החינוך העיוני מכוונים תלמידים למסלולי לימוד שונים
בעוד , ים את התיכון ללא בגרות מהתלמידים מסיימ50%-ההסללה בחינוך העיוני הביאה לכך שכ

  ."שבחינוך הטכנולוגי תלמידים אלה היו לפחות מסיימים עם מקצוע ביד
  

, מלבד הנזק שנגרם לאותם תלמידים שנאלצו ללמוד בבתי ספר עיוניים במקום בבתי ספר מקצועיים
   שנה של הכשרת 15-ניתן לומר כי איבדנו כ, בהם יכלו לפרוח ולממש את עצמם

  .שחסרונם כבר מורגש היטב בצבא ובתעשיות השונות, ל בוגרי המקצועות הטכנייםדור חדש ש
  הן בצבא,  של מערכות חשובות ויקרותלפיתוח ותחזוקהכבר כיום יש חוסר בידיים עובדות 

   הצבא נדרש כיום להכשיר ,ל"על פי נתוני צהו, והן בתעשיות הביטחוניות והאזרחיות
  .מסתבר שלא בהצלחה מרובה אך -  ני לתפקידים מקצועיים מבוגרי המסלול העיו50%-35%בין 

   
,  לקויה של רכביםתחזוקהמתבטא בין היתר בחוסר מקצועיות ובהגדל בטכנאים והנדסאים  החוסר

מקצועיות חוסר או גשרים שנבנים ב/לצערנו רואים היום כבישים ו - ועוד, מטוסים, רכבות, משאיות
  ).ברכבות ועודתאונות חוזרות ונשנות , הגשר המכביי(ועלולים אף לסכן חיים 
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  "החינוך הטכנולוגי בישראל והשפעתו על חיל החימוש"בנושא עבודת מחקר  בשי צדוקכותב 
  ):2009, ילאומהמכללה לביטחון , מרכז המחקר(
  
הן מבחינת חשיבותו " אחד המערכים הקריטיים"ל כ"ידי צה-המערך הטכנולוגי הצבאי מוגדר על"

).  מכלל חיילי החובה15%-כ(אדם המשרת במסגרתו -האסטרטגית והן מבחינת היקף מקורות כוח
רם ל מדגיש את חשיבות ההכשרה המקצועית והטכנולוגית הניתנת ט"זה שנים שצה, בהתאם לכך

  ...כך שבוגרי הכשרה זו יוכלו להשתלב במערך הטכני זמן קצר לאחר גיוסם, השירות הצבאי
  התאחדות התעשיינים ורשת אורט טוענים כי החינוך הטכנולוגי צומצם בשנים האחרונות 

   מספר הבוגרים -בעקבות כך ....מה שהביא בעצם לניוונו של נתיב לימודים זה, 35%-בכ
  ".אינו הולם את דרישות המשק בכלל ואת חיל החימוש בפרט" נדסאיוה" טכנאי"עם תואר 

  
  

  :הכתובת על הקיר כבר שנים
  
  ) 2008יולי  (גלעד נתןמר יובל וורגן ומר ידי -שהוגש עלבכנסת  וועדת החינוךח ל"דוב

  .2009 ועד שנת 2003החל משנת , ניתנת סקירה של דוחות והמלצות בנושא החינוך הטכנולוגי
נדמה כי כולם תמימי דעים , לי הגישות ולעיתים אף חילוקי הדעות בין כותבי הדוחותלמרות הבד

  :בדבר חשיבותו  של החינוך הטכנולוגי להתפתחותה ולביטחונה של מדינת ישראל
  
  , פ ולהכשרה אורט ישראל"ִראש המנהל למו, ל"סמנכר אלי איזנברג "ד

  ):2006דצמבר  (גינייר עמדה בנושא החינוך הטכנולו
  
  שעשוי להיות מתורגם , המדע והטכנולוגיה יכולים להיות משאב מרכזי למדינת ישראל"

  . וזאת במיוחד נוכח העובדה שלמדינת ישראל אין משאבי טבע רבים, לערכים כלכליים
  , חינוך מדעי וטכנולוגי מקיף ומתקדם הוא התשתית להתפתחות ולהצלחה במגוון תחומים

  . תקשורת ואיכות הסביבה, בריאות, אנרגיה, חקלאות, תעשייה, ןכמו ביטחו
  , עוצמתה וחוסנה בהתמודדות הפתוחה עם התחרות העולמית, שגשוגה של ישראל

  " תלויים בבוגרי מערכת החינוך ובכלל ההכשרה המדעית והטכנולוגית שלהם
  ,מידע ומחקרמחלקת , כנסת ישראל, הוגש לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדת החינוך(

  ").2006יוני 
  

שי צדוק מודגשות ההשלכות החמורות של מר כמו גם בעבודתו של , ר לוטן"בנייר העמדה של ד
ל "פגיעה בצה,  בתלמיד ובתלמידה–פגיעה בחברה ובפרט : הקיצוץ בחינוך הטכנולוגי לאורך השנים

  !פגיעה במשק ככלל ובתעשייה כפרט, בכלל ובחיל החימוש בפרט
  

 - הוועדות וההחלטות , ניירות העמדה,  ולמרות הדוחות,מזה שניםהכתובת כתובה על הקיר  -ושוב 
  !אין שינוי

  
ת והתחבורה החלו לפעול לשינוי "התמ, לאחרונה חלה התעוררות קלה ומשרדי החינוך"אמנם 
גובשה תוכנית חירום לשיפור תדמית מקצועות הרכב במטרה לגייס ולהכשיר כוח אדם ... המצב
כחלק מהתוכנית ייפתחו מגמות אוטוטק חדשות ומשוכללות במספר בתי ספר טכנולוגיים . יאיכות

    .)ynet ,15/05/11, ר איגוד המוסכים" יו-מר רונן לוי (  ..."בשנת הלימודים הקרובה
  
  
  
  
  
  



  כל הזכויות שמורות למאיר בכור©
 

13

  
  

בחודשים האחרונים מתחילים במשרד החינוך לדבר על שינוי כיוון בגישה לחינוך הטכנולוגי : "וגם
בהעלאת קמפיין שיעודד תלמידים לפנות לחינוך ₪  מיליון 250 -ובר בהשקעה ש לכמד.  בישראל

  ).ynet 27/03/11, כתבתו של מר תומר ולמר" (הטכנולוגי
  

   ההזנחה המתמשכת לאור, הסכום המדובר הוא מצחיק ואולי אפילו מעליב, אך לדעתי
  .והנזקים הבלתי הפיכים שכבר נגרמו למדינה

  מיליארדים כשאני כותב פרק זה לא ברור לי מה היתה הריצה המטורפת להשקיע 
 החינוךכאשר זאת  ,בהשכלה הגבוהה₪  מיליארד 7.5וכן , "עוז לתמורה"בו "אופק חדש"ב

  ! שכזאתתבהידרדרו
  ?איפה סדרי העדיפויות
  ... נונראה שקצת השתגע

  חצי אחוז למעלה או למטה במבחני המיצב ? במה בדיוק משרד החינוך לדורותיו מתעסק
   .לא יביא את הישועה למדינת ישראל

  
  

  המלצות
  
   צריך לנצל תכונה זו ולחשוף אותם ליופי ולאתגר שבתחום המדעי -הילדים הם עם סקרן  .1

  .כבר מגיל צעיר, הטכנולוגי בדרך חווייתית
  

את התלהבותם של ילדים קטנים מימי הולדת הכוללים הפעלות בסגנון מספיק לראות 
  .כדי להבין את הפוטנציאל הטמון בגישה זו, ומהשתתפות בקייטנות מדע" המעבדה"
  

  בהם יתוודעו הילדים , יש לפתח ולהקים מוזיאוני מדע וטכנולוגיה נוספים, כמו כן
  .סם שבמדע ויתחילו להתעניין בכךולק, לתהליכים פיזיקליים וכימיים מסקרנים, למכונות

  
   של החינוך הטכנולוגי שינוי תדמיתו .2
  

ח הוועדה לבחינת המגמות והמקצועות הטכנולוגיים של משרד החינוך שפורסם בדצמבר "דו
  : הואלקיומו ולפיתוחו של החינוך הטכנולוגימציין כאחד הנימוקים , 2004

  
אם אינם חשים שהידע ,  מדעי היסודחלק מהתלמידים לא ישקיעו מאמץ בלימוד מקצועות"

מקדמת אותו , מגמת לימוד הנתפסת על ידי התלמיד כרלוונטית וחדשנית...הנלמד הוא שימושי
  .. .ללימוד מעמיק של מדעים

  , פ ולהכשרה אורט ישראל"ִראש המנהל למו, ל"סמנכר אלי איזנברג "ד(
  ).2006מבר דצ, נייר עמדה בנושא החינוך הטכנולוגי

  
 מדעים , טכנולוגיות מתקדמותת תחומים מאתגרים הכולליםמשלב של היום למרות שהתעשייה

  נראה, שימוש במחשבים ברמה גבוהה ביותר בצמוד לעובד ולמתכנןו מדויקים
  .ִשרוב הנוער מנותק מהקדמה ומההתפתחויות החדשות בתחום הטכנולוגי

  ".זה לא רמה"ס מקצועי "לל הסטיגמה שביה אולי בג-זה לא בראש סדר העדיפויות שלו 
  
  
  
  
  
  
  



  כל הזכויות שמורות למאיר בכור©
 

14

  
  
ההזנחה של החינוך הטכנולוגי תרמה גם לא מעט לחוסר הרצון של הדור הצעיר לפנות לנתיב "

  . ובעיקר בענף הרכב, של חינוך והכשרה טכנולוגית
  והמילה מוסכניק מתקשרת בדמיונם , למקצוע נוצרה תדמית שלילית במהלך השנים

  לו היתה קיימת מערכת מתקדמת". גריז על הידיים"מאיתנו לבעל מלאכה עם של רבים 
אולי היה הציבור מכיר את , של חינוך טכנולוגי איכותי בענף שמייצרת הון אנושי ברמה גבוהה

  . בעל המקצוע החדש העובד במרכזי השירות המתקדמים לרכב
זה שמחבר את הרכב , תהמסוגל להתמודד עם מערכות רכב מסובכו, איש המקצוע המשכיל

מאבחן תקלות באמצעות תוכנה שלשם הבנתה עליו לדעת אנגלית , החדיש למחשב משוכלל
 זה שיש לו אופק אקדמי ואופק מקצועי בהם הוא יכול להתקדם ולהתפתח -רהוטה וחשוב מכל 

  ." מבחינה אישית
  .)ynet ,15/05/11, ר איגוד המוסכים" יו-  רונן לוימר (

    
או , או את המכונית, "כיפת ברזל"או את מערכת , או את הטנק, מ"מי לדעתכם מתכנן את המכ

  ? או את האייפונים והאייפודים למיניהם, LCD -את מסכי ה
  ,וותי עבודה הכולליםהיושבים בצ, זו אינטגרציה של הרבה מאוד מוחות ובעלי מקצוע שונים

האנשים , אנשי פס הייצור, פיזיקאים ואנשי תוכנה, מתמטיקאים, מהנדסים, טכנאים, בין היתר
 וכל אחד תורם מהידע שלו לתכנון וליצירת -אנשי בקרת האיכות ועוד , שבודקים את אבי הטיפוס

  . לא ניתן לפסוח על אף אחד בתהליך-המוצר המוגמר 
  

  ,המקצועי ולמשוך לתחום את בני הנוער-תו של החינוך הטכנולוגימנת לשנות את תדמי-על
יש להזמין מרצים מתחומי התעשייה האזרחית והצבאית שיסבירו לנוער את הרלוונטיות 

  .  יום שלנו-והחשיבות של המקצועות הטכנולוגיים בחיי היום
  

מוצרים ומהרמה כדי שהתלמידים יתרשמו ממגוון ה, יש לארגן סיורים במפעלי תעשייה גדולים
  .לעבודה במפעלים אלוהגבוהה הדרושה 

  
 להזמין גם אותם להרצאות –ייתכן שיש מקום לשלב גם את ההורים בתהליך השינוי התדמיתי 

כדי שגם הם יתרשמו ממגוון אפשרויות הלימוד והתעסוקה שפותח התחום הטכנולוגי , וסיורים
  .בפני התלמיד

  
  , ת חיפה"כדוגמת בסמ, צועיים גדוליםיש להקים מיידית שלושה בתי ספר מק .3

  .  ובדרום הארץ, במרכז הארץ, שייבנו בצפון הארץ, ברמה גבוהה ואיכותית
  . בתי ספר אלה יוכלו לרכז אליהם ולמשוך אליהם אלפי תלמידים מכל האזורים סביבם

  , המעבדות, הציוד, הרמה, בתי ספר אלה חייבים להיות אטרקטיביים מבחינת הדרישות
  . רים שילמדו בהםוהמו

  
  לתעשיות הביטחוניות , ל"ניתן לפנות לצה, עד שיוכשרו מורים מקצועיים נוספים

  , אשר בחלקן הגדול כבר קיימות מחלקות הדרכה עצמאיות, ולמפעלי תעשייה גדולים
 בהם לצורך הדרכה רולהיעז, להגיע איתם להסכמים של שיתופי פעולה עם בתי הספר החדשים

  . ל התלמידיםועבודה מעשית ש
  

שיתוף  ,יקרות מאד' כרסומות וכו, מקדחות, משחזות, היות והמכונות לעיבוד שבבי כמו מחרטות
יכול , ל והתעשיות הביטחוניות והאזרחיות שכבר מצוידים במכונות מתאימות"הפעולה עם צה

  .בזכות עצמם" יעמדו על רגליהם"עד ש, לעזור מאוד לבתי הספר בעיקר בתנופת הקמתם
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יש להגביר את שיתוף הפעולה והמעורבות של מפעלי תעשייה בבתי הספר הטכנולוגיים  .4
,  במקום שסטודנטים יעבדו במלצרות למימון לימודיהם-למשל , הקיימיםוהמכללות הטכנולוגיות 

  .  גם לקבל שכר וגם להתחיל לחוות את המקצוע, יוכלו לעבוד במפעלים
 במקום לעבוד בשליחויות -ופש הגדול ולהרוויח קצת כסף ל לגבי תלמידים שרוצים לעבוד בח"כנ

  .יעבדו במפעלים ויחוו את הסיפוק שבעבודת כפיים
 

  ייתכן שאם הייתה דרישה אקדמאית של המכללות והאוניברסיטאות מסטודנטים הלומדים  .5
, הנדסאי ומהנדס לעבור התנסות מעשית של חצי שנה לפחות במפעלים השונים, לתואר טכנאי

, תלמידים( זה יכול לשדרג את מעמד המסלול הטכנולוגי בעיני הציבור -  לקבלת התואר כתנאי
  ).סטודנטים, הורים

  
   לבחור נכון מה מסלול ההתמחותההתנסות המעשית של הסטודנט יכולה לעזור לו

  תעזור לו התנסותו הפרקטית להשתלב ביתר , ולאחר סיום התואר, המתאים לו
   .קלות בתעשייה

 
  .תחום הטכנולוגימקצועיים נוספים ביש להתחיל להכשיר מורים  ,במקביל .6

  עלם ויש צורך לדאוג להמשכיות של מורים טובים ימתחיל לה" דור הנפילים"
  .במערך הטכנולוגי

  
  
  

  סיכום
  

  . לדאוג לעתודות של ידיים עובדות ולא להסתמך בעתיד על ידיים זרותחובה
  .ת בוגרי אוניברסיטאות ומכללותאף אחד לא אמר שכולם צריכים להיו, ובנוסף

  
  למשל לאלה,לי יש הרבה כבוד לעובדי הכפיים!  עבודת כפיים היא מקור גאווה ואין להתבייש בה

, לעובדים בהרכבת חלקים, יצורילעובדים ב, מכונותה למפעילי, בחקלאות, בבנין, מוסכיםבהעובדים 
  .ועוד, בתשתיותעובדים ל, משפציםל

  .'עוזרת הבית וכו, הנגר, האינסטלטור, תר צריך את מכונאי הרכבל הבכיר ביו"גם המנכ
  

, חובה להסתמך על עצמנו. זו היא משימה לאומית חשובה, חובה ליצור ידיים עובדות משלנו
  . ולא על ידיים זרות

  
ואפילו , לשתף פעולה, לייעץ, לתמוך, שיהיו מוכנים לעזור" משוגעים לדבר"אני משוכנע שיהיו 

  . בת הרמת פרויקט שכזהלהשקיע לטו
  

  אך זה דורש , ברור שלמשרד החינוך יש תפקיד מרכזי בריכוז פרויקט בהיקף שכזה
  , משרד הביטחון, ת"שיתוף פעולה הדוק עם משרדי ממשלה נוספים כמו משרד התמ

  .וכמובן משרד האוצר, משרד התחבורה
  

  . לרעת הנוער והמדינה כאחדהזמן עובד, יש לקבל החלטות אמיצות ולקבוע סדר עדיפויות נכון
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  :ולא מדבר, לא שומע,  לא רואה- לצערי נראה שמשרד החינוך לדורותיו נוהג כשלושת הקופים 
  

 . הוא לא רואה את הנולד •

 .ראשי התעשייה וראשי המשק על חומרת המצב והשלכותיו, לא מקשיב לאזהרות המומחים •

  .רשממשיך להידרד, ייםלא פועל ולא לוחץ מספיק לשינוי המצב הקשה הק •
  

וממשיכה לעצום את עיניה , לצערי גם המנהיגות לדורותיה לא מבינה את המצב החמור אליו הגענו
  .ולהתעלם מהנזק המתמשך לביטחונה וחוסנה של המדינה

  
  ...הספינה טובעת ובסיפון העליון עדיין רוקדים

  
, כרגיל, וך הטכנולוגי בישראל הואהמכשול העיקרי שעמד ועומד בפני מימוש החזון של מינוף החינ

  .כיוון שהחינוך הטכנולוגי יקר יותר מהחינוך העיוני, "אין כסף"הטענה ש
  

   -כי בטווח הארוך אין אמת בטענה זו , מסתבר
  

  : קבעה וועדת פרייס כי2004בשנת 
  
ת כיוון שעלותה של הכשרה מקצועי, ביטול החינוך הטכנולוגי יביא להגדלת ההוצאה הממשלתית"

  .בגיל מבוגר יותר תעלה על החיסכון שבביטול המקצועות הטכנולוגיים בלימודים התיכוניים
יטיל עומס רב על משפחות ) ודחייתו עד לאחר השירות הצבאי(ביטול החינוך הטכנולוגי , בנוסף

כיוון שהדבר יפגע באפשרותם של תלמידים אלה לסייע בפרנסת המשפחה , הלומדים במסגרתו
  ".צוע שרכשובאמצעות המק

  הוגש לוועדת, מר יובל וורגן ומר גלעד נתן ,"החינוך המקצועי והטכנולוגי בישראל ובעולם"(
  ) 2008יולי , החינוך בכנסת

  
  רחיב את החינוך הטכנולוגימנת לה-נכתב כי על) 2006(ר אלי איזנברג "בנייר העמדה של ד

 מהתקציב השנתי (!) 2% - המהווים פחות מ, לשנה₪  מיליון 400-מדובר בתוספת עלות של כ "...
  ".של משרד החינוך

  

והמדינה משלמת בסופו , "הזול יוצא יקר"כאשר מצמצמים בטווח הקצר ולא מסתכלים לטווח הארוך 
  .בריאות ובמערכות אחרותבמערכת ה,  כפי שקורה למשל-הרבה יותר , של דבר

  
 הנהגת משרד החינוך והנהגת המדינה -בעיני החינוך המקצועי הוא החוסן הלאומי של המדינה 

ולפעול להעלאת רמת הלימוד ולמיתוגו מחדש של החינוך הטכנולוגי , חייבים לחשוב לטווח הארוך
  .חלק ממנוכך שאחוז משמעותי יותר של הנוער ירצה להיות , כחינוך שיש לשאוף אליו

  
מקצועי בעיני הציבור נוצרה רק בגלל המנהיגות שלא -הסטיגמה הנחותה שיש לחינוך הטכנולוגי

  .ולדאוג לסדרי עדיפויות נכונים עבור הנוער, לתמרץ, לעודד, להמליץ, ידעה לתת הכוונה
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  . אהגישה הפופוליסטית שקיימת כיום במשרד החינוך ובהנהגה לא תעזור לקידום הנוש
  

אסור שטראומת ההסללה : "כ הרב מיכאל מלכיאור"ח, לשעברר ועדת החינוך של הכנסת "לדברי יו
ייבוש החינוך המקצועי ללא תוכנית אמיתית אשר תפתח את השכלת . תכתיב את מדיניות החינוך

מאחור בכל  עלול להביא לתוצאות הרסניות שיותירו את ישראל, התלמידים לצד כישורים מקצועיים
יש ללמוד . לצד פערים הולכים ומתרחבים בחברה, קשור להתפתחותה הטכנולוגית והתעשייתיתה

יה והמדע ויאפשר יאשר יפתח את התעש, מטעויות העבר וליצור אפיק של חינוך טכנולוגי יוקרתי
  ).ז"תשס-ה"ארכיון תשס, קו לחינוך( "לצמצם את הפערים ההולכים וגדלים בחברה הישראלית

  
  

צמצומו של החינוך הטכנולוגי וחוסר הטיפול בהקטנת מספר התלמידים , בעיניי
  .הם מחדל מתמשך שיש לתקן ומיד, בכיתות

  ראשי משרד החינוך ומנהיגות המדינה חייבים היו להרים את הכפפה 
  ".כבר אתמול"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  כל הזכויות שמורות למאיר בכור©
 

18

  
  "החלפת דיסקט "–שינוי גישה 

  
  

  זכויות התלמידים מול חובותיהם
  

  , לפיה הם חייבים להיות קודם כל חברים של הילדים, הגישה הרווחת של ההורים
, הפעילה לחץ על משרד החינוך לנסות להבין, במקום לקחת אחריות ולהיות קודם כל הורים

  .שינוי מבורך,  על פניו-והשונים , המפריעים, ם החלשיםולהתחשב יותר ויותר בתלמידי
לדעתי זו דוגמא ברורה לכוונה טובה מאד שיצאה מפרופורציה ולכן גורמת נזק הרבה יותר 

  .מהתועלת שיכלה להביא
  

כל . הוקם במשרד החינוך, לשמירת זכויות התלמידשבראשו עומד מפקח ותפקידו לדאוג , גוף שלם
 שכחו -וכבוגר אחראי בעתיד ,  כתלמיד- חובותיו ואת, אום לזכויות התלמידתשומת הלב הופנתה פת

  .מאחור
  

  ?תלמידכ יועם כל הכבוד לזכויות התלמיד איפה במקביל נמצאים חובות
  

  , אין דבר כזה שרק מקבלים ולא נותנים-הרי בכל חברה מתוקנת אין זכויות ללא חובות 
  . אחרת זהו חינוך לפרזיטיות

  
  : ור וההתעסקות האינטנסיבית בזכויות התלמיד עשו למערכת החינוך נזק רציניהזרקהפניית 

  
ממשיכה המערכת ומשרתת בעצם את , במקום למלא את חובתה כמערכת חינוך לחיים הבוגרים

  . שבה ההורים מגוננים יתר על המידה על ילדיהם-הגישה ההורית עליה דיברתי קודם לכן 
ומאד סלחנית כלפיו בכל הנוגע ,  לותוותרמ, על התלמידותר מערכת החינוך של היום מגוננת י

  .להישגיו הלימודיים מצד אחד ולהתנהגותו כלפי חבריו ומוריו מצד שני
  

, ללמוד ערכה של השקעה והתמדה, בדרך זו מאבד התלמיד את יכולתו לעמוד איתן על רגליו שלו
  . ונק ובלתי מתחשב כלפי אחריםהוא נותר תלותי ומפ. ולהתמודד עם לחצי החברה והעולם הרחב

  
  .אך גם למדינה ולחברה הבנויה מתלמידים כמותו, נגרם קודם כל לתלמיד עצמו, לאורך זמן, הנזק

  
שמנהיגות המדינה לדורותיה נתנה להם זכויות יתר וויתרה על , אם ניקח כדוגמא מגזרים קיימים

ִכדי להמשיך להיות ְספ5נים על כיצד הם עושים הכל :  נוכל לראות את מצבם היום-חובותיהם 
טל על ובסופו של דבר נופלים כנ, עבודהומבחינת לימודים משתרכים מאחור , שולחנה של המדינה

  .החברה
  

   -באחריותו של משרד החינוך להחזיר את האיזון בהתייחסות המערכת לתלמידיה 
  .תלמידיםובמקביל להבהיר להם ולהוריהם את חובותיהם כ, יש לשמור על זכויותיהם
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  זכותו של כל תלמיד להצלחה
  

 -מחובתנו לשים בעדיפות עליונה את טובתם של כל אותם תלמידים שבאמת רוצים להשקיע וללמוד
  .גם לתלמידים האלה יש את הזכות להצליח

  
   "הבעייתיים"כיום מושקעות רוב תשומת הלב והאנרגיות שלנו דווקא בתלמידים , לצערי

   .)הם עושים הכי הרבה רעשאו באלו שהורי(
  

שמתנהג באלימות לחבריו , תלמיד בעייתי בעיני הוא תלמיד שאינו מוכן לקחת אחריות על עצמו
  .שהלימודים ועתידו ממנו והלאה, שחושב שמגיע לו הכל מבלי שייתן כל תמורה, ולמוריו

  
שבמקום לנסות  לבין תלמיד חלש,  ובאמת קשה לורוצה ללמודה , בין תלמיד חלשלהבחיןעלינו 

  . ואולי גם מפעיל אלימותבעיות משמעתרק  ללמוד יוצר
  

 - ומראה אכפתיות למצבו , שעובד קשה להשלים פערים, כאשר מדובר בתלמיד חלש שרוצה ללמוד
  ואשקיע את , אני כמורה אעשה הכל כדי לעורר בתלמיד כזה מוטיבציה ובטחון

  .מיטב מאמציי לקדמו ולהעלותו על דרך המלך
  
 אם תלמיד מתקשה אובחן כְלקוי -תקשים לתלמידים מום בית הספר נוקט אמצעים רבים לעזור כי

, פה-מבחן בעל, הקראת שאלון, התעלמות משגיאות כתיב, זמןידי מתן תוספות -למידה יעזרו לו על
  , שעתוק, שימוש במילונית, מבחן מותאם, יֵהכתבה לבוחן ניטראל

אם תלמיד סובל מלחץ לפני בחינות ילמדו אותו שיטות .  עוד והגדלת שאלון, דף נוסחאות מורחב
-כמו כן יש כמובן תגבורים ומסגרות למידה של אחד, להתמודד עם הלחץ ויקלו עליו בדרכים שונות

  .אחד-על
   

   האם המערכת ואני כמורה צריכים -כפי שהוגדר לעיל " בעייתי"בתלמיד , לעומת זאת
על חשבון התלמידים הרגילים , לתת לו התייחסות מיוחדת, ולהשקיע בו את מירב זמננו ומאמצינ

  ??ֵל יְָראה אפילו נכונות לעשות מאמץ ולהשתפר"מבלי שהנ, בכיתה
  

ההשקעה הרצינית תהיה באלה שרוצים ללמוד ובאלה  -להחליף דיסקט צריך לדעתי גם בנושא זה 
  .המשקיעים בלימודיהם

  
. ותם אנחנו צריכים לטפח ולדחוף קדימה ככל האפשרוגם א, גם לתלמידים הטובים יש זכות ללמוד

  .והייתי מדגיש ואומר שאותם במיוחד צריך לטפח
ויש למצות את מקסימום הפוטנציאל של " האויב של הטוב הוא הטוב מאוד "-יש לשאוף למצוינות  

  .כל תלמיד ותלמיד
  

  ! כאן לומדים-ם  להעביר מסר ברור לתלמידים והוריה, בגיבוי משרד החינוך,על בית הספר
  . מקומו אינו איתנו-אך מי שלא , נעשה הכל כדי לעזור למי שלומד ולמי שרוצה ללמוד

,  וייתן להם מוטיבציה להשקיע ולהצליח,מסר כזה ימשוך כלפי מעלה את התלמידים החלשים יותר
 בבתי במקום מסר הוותרנות והסלחנות שמאפשר לחלשים ולבעייתיים לגרום לכך שהבינוניות חוגגת

  .הספר
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 שגם אותם מביאים להצלחות , כיתות של תלמידים אוטיסטיםבהם קיימותיש בתי ספר עיוניים , אגב
   - חשוב בעיניי לעזור להם להשתלב בבתי ספר עיוניים ובחברה. יפות בבגרות

  . ברכהמצווה וזו 
  

  : הערה
ידים מחוננים שלפעמים  בתי הספר אינם ערוכים גם לאותם תלמ-המטבע אותו הצד השני של 

  . פרעות בכיתהתידי ה-מביע זאת על, בבית הספר היסודיבעיקר , משעמם להם מאד בכיתה וחלקם
  . הרגילים, מערכי השיעור של המורה בנויים בדרך כלל עבור התלמידים הממוצעים

  . לא כל מורה יודע להתמודד עם תלמיד שיש לו ידע רחב מאוד בהרבה נושאים
   ממש מאיים על המורה ועל מנהיגותו בכיתה ופתרונו של המורה הוא יש מקרים שזה

  .ילדמבלי לתת פתרון אמיתי למצוקתו של ה, מהכיתה" המפריע"להוציא את התלמיד 
  עיקר ברמה של בתי הספר ב,אין מספיק מסגרות לתלמידים מצויינים, מכיוון שלצערי

  .ם הוא התעלמות מיכולותיהשל המערכת לתלמידים אלה" הפתרון"לפעמים  -היסודיים 
  כך מפספסת המערכת דווקא את התלמידים עם הפוטנציאל הגבוה מהממוצע ומונעת מהם

  .את ההזדמנות לפרוח
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  :חיזוק מעמד המורה וסמכותו
  

ת לתמוך בהם בצורה אמיתי, על משרד החינוך להחזיר למורים את כבודם המקצועי ואת סמכויותיהם
  .ולתת להם גיבוי מלא מול התלמידים והוריהם, שתאפשר להם לבצע את תפקידם

  
   ס"יצירת אווירה לימודית בביה .1

  
 סביר להניח תירה לימודיוס שבו יש או" ביה-ס " בביהאווירה לימודיתיש לייצור  ראשית  .א

  .שיסבול פחות מבעיות משמעת
ירה לימודית נוצרת מהעברת ו או-נה דווקא בחתירה היסטרית לציונים אי תירה לימודיואו

  של כבוד הדדי וזכות להיות , התייחסות רצינית ללימודיםמסר ברור של 
  .ס"חלק מביה

  , ס תלויה רבות בדמותו של המנהל ובסמכותו"יצירת אווירה לימודית בביה
  והיא תלויה כמובן גם ביכולתו. לתלמידים ולהורים, במסרים שהוא מעביר למורים

  ). כפי שנאמר בפרק המורים(צור את האווירה הלימודית בכיתתו של כל מורה לי
 

  :יש לשפר את התשתיות הקיימות בבתי הספר ולתחזק אותן כראוי  .ב
  , תחזוק השירותים ברמת ניקיון נאותה, זה כולל מניעת נזילות והצפות בחורף

ולחנות כסאות וש, לוחות גדולים, מזגנים עובדים ולא מרעישים, כולל סבון ונייר טואלט
  .'ֵצילונים על החלונות למניעת סינוור וכו, שאינם מתנדנדים

   סביבה נעימה משפיעה לטובה-כך תהיה השהייה בבית הספר נעימה לנוכחים בו 
  .על איכות הלמידה

  
  ! 21-ספרית למאה ה-יש להתאים את הסביבה הבית  .ג

   יםואת הסביבה הלימודית של התלמיד יש לשפר את סביבת העבודה של המורים
, בביולוגיה, בכימיה, מעבדות בפיזיקהלהקים , הכנסת מחשבים חדשים ומהיריםידי -על

  להקים חדרי , ולשפר את המעבדות הקיימות ולציידן בציוד מתקדם
  .מתקדמיםעזרי לימוד מקצוע ולציידם ב

 
שונים וחשובים משרד החינוך יוציא הנחיה לבתי הספר לכלול את כל ההרצאות בנושאים   .ד

  סכנות השימוש , חינוך מיני, בטיחות באינטרנט, ל"נה לצהכמו הכ
   . כחלק מתכנית הלימודים -' בסמים ואלכוהול וכו

  כך אפשר יהיה לקיים את ההרצאות כחלק ממערכת השעות אך לא על חשבון 
  .כפי שזה קורה היום, הלימוד השוטף

ם לא יגיעו לשמוע  התלמידי, שאם תהיינה הרצאות לאחר שעות הלימודים,חוששיםמנהלים 
 יהיה ברור לכולם שיש חובת, ההרצאות הן חלק מתכנית הלימודיםאבל אם ייקבע כי , אותן

  .השתתפות בהרצאות כמו בכל שיעור אחר
   

  . 13:00ס יתנהלו לאחר השעה " ינחה שכל ישיבות ההנהלה בביהמשרד החינוך  .ה
  .  מעצמוס מתנהל"ס יושבת בישיבת הנהלה וביה"לא יתכן שכל הנהלת ביה

, צריכים לצאת מחדרם דווקא בזמן שמתנהלים השיעורים, שאינם מלמדים, חברי ההנהלה
  .ס"ולסייר במרחב ביה
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למשל חבורת תלמידים (כך יוכלו לאתר ולטפל בהפרעות לניהול השוטף של השיעורים 
   דבר חשוב שעוזר -ויראו נוכחות , )היושבת מחוץ לכיתה ומרעישה

  .ה הלימודית והשלטת המשמעת בבית הספרביצירת האוויר
, "שלום"לא יפריע לי ואפילו אשמח שחבר הנהלה יפתח את הדלת ויגיד לי ולכיתה , אגב

  .זה מעביר מסר לכולם, חשוב שתלמידים יראו זאת
בשעורים קבוע באופן שבקרו את אותם מרכזי שכבות , עד היום, אני זוכר היטב, ימניסיונ

   אין ספק שזה תרם להתנהלות נכונה של – של המורים המקצועיים
  .השכבה שבאחריותם

 
  .נקודה, ס על מנת ללמוד"תלמידים מגיעים לביה  .ו

  .ס ללא תעסוקה"אין לאפשר לתלמידים לשוטט ברחבי ביה
   ,"תלמידים משוטטים"חייבת להיות הנחיה ברורה של משרד החינוך לגבי אותם 

  . אינם נמצאים בכיתתם מדועשלא ברור 
  

כמו , חובה עליהם להתרכז במקום מוסכם מראש, כלשהותלמידים שעור ובוטל לה במיד
   -עם טלוויזיה ומחשב " חדר מועדון"אפשר ליצור .  ספריה או חדר המיועד לכך

  .בפרוזדורים ויפריעו לשאר התלמידים ללמודס ו"בחצר ביה יסתובבו תלמידים העיקר שלא
  

תיקון כמו , ס"באחזקה שוטפת של ביהל "יש לשקול להעסיק תלמידים משוטטים כנ
  .'כו ו, או סידור מדפי ספרים בספריה/ ספרים בספריה ועטיפת ,םשולחנות וכסאות וניקיונ

 
, ל בזמן הלימודים"משרד החינוך ינחה את בתי הספר שאין לאשר לתלמידים נסיעות לחו  .ז

במשחקי  הבין אם מדובר בחופשת סקי משפחתית ובין אם מדובר בנסיעה לצורך צפיי
  .או משחקי כדורסל/כדורגל ו

, פוגמות באווירה הלימודית, מעבירות מסר חינוכי שגויחשבון הלימודים -ל על"נסיעות לחו
  ,ואפילו פותחות פתח ליצירת מעמדות בכיתה, פותחות פערים בחומר

  .פוגעות בעבודת המורהלכן גם ו
 

  .את תפקידוגדיר וי, יחייב כל בית ספר למנות רכז משמעתמשרד החינוך   .ח
 

  . משרד החינוך ינחה את כל בתי הספר להתקין שעון בכל כיתה  .ט
  וימנע מהם , זה יאפשר לתלמידים לתכנן נכון יותר את הזמן במשך הבחינה

   התיקיםלהיות בזמן הבחינה בתוך שאמורים ,הצצות תכופות בפלאפונים
  ). והתיקים ליד הלוח(

  ...ון של התלמידיםהמורה המשגיח על הבחינה לא אמור להיות השע
 

 -משרד החינוך ינחה את כל בתי הספר שבתחילת כל שיעור חובה לסגור את הפלאפונים   .י
,   כמו כן.או הצגה/בדיוק כפי שמבקשים מאיתנו לסגור את הפלאפונים בתחילת קונצרט ו

  .תקבענה סנקציות ברורות על הפרה של הנחיה זו
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   כיתהלהשאיר  -סנקציה של מוצא אחרון   .יא
  

  להשאיר כיתה תלמידים שלא הצליחו לעבור יחזיר את האפשרות משרד החינוך 
  .כיום כמעט ולא משאירים תלמידים כיתה, בניגוד לעבר .את סף הדרישות הלימודיות

  
 אך אתה כתלמיד חייב , נעשה מאמצים לעזור לך-יש מסר ברור של המערכת בסנקציה זו 

  .הסף הדרוש לעלות כיתהאת לעבור ולעבוד קשה על מנת להצליח 
  ! פה לומדים-ס "שוב אני מכוון לכיוון האווירה הלימודית שחשובה להתנהלות ביה

  
, ת הספר עשה מאמץ עליון לעזור ולתמוך בהםישב, תלמידים חלשים ללא בעיות משמעת

  יאלצו להישאר כיתה או , ולא הצליחו לעבור את סף הדרישות הלימודיות
  .ים לכישוריהםס אחר מתא"למצוא ביה

  
  

  ונהלים חדשים , רענון נהלים, הגדרות .2
 
   -משרד החינוך יוציא הנחיה ברורה למנהלים שתקבע היררכיה ברורה לפניות ההורים   .א

  , המחנך, ס מבלי שעבר את המורה המקצועי" מנהל ביהלדבר עםהורה לא יוכל 
   . היועצת והמרכז הפדגוגי,מרכז השכבה

רכז או למנהל עליהם ליידע את המורה המקצועי ולהתעדכן במידה והורה מבקש להגיע למ
  . אצלו במצבו של התלמיד בו מדובר לפני פגישתם עם ההורה

  .היררכיה ברורה תחזק את מעמדו של המורה ותיתן תוקף לסמכותו
  

מהיום ",  עם המנהללהיכנס ולדבריכולים הורים קורה ש: המצב כיום הוא אבסורדי למדי
 מראש צריך לתאם פגישהלשוחח עם המנהל שלו שרוצה  ,ה מקצועימורואילו  ,"להיום

  .לפעמים מספר ימים, ולהמתין לקיומה
 

  לתת להם גיבוי וסמכות כדי שיוכלו , משרד החינוך חייב להעצים את המנהלים  .ב
  .ס"באמת לנהל את ביה

 יתר מנהלים עם גב וסמכות יוכלו לשמור על האיזון שבין מעורבות של הורים לבין התערבות
  .ואפילו מניעתה מראש, של הורים בנעשה בבית הספר

  .מנהל חזק וסמכותי יקרין שקט ובטחון גם כלפי מוריו ויוכל לתת להם גב כשצריך
  

  ידי מתן סמכויות וגיבוי של משרד החינוך -לחשיבות של הפיכת המנהל למנהיג על
  , פינלנד, הולנד, קנדה, יש תמיכה ותוצאות חיוביות מוכחות במדינות כמו בריטניה

  ).TheMarker ,12/11/2010, כתבתו של מר ליאור דטל(יפן ועוד 
  ) מורים ובעלי תפקיד אחרים(חשוב מאד לאפשר לכפופים למנהל , יחד עם זאת

  .להגן על עצמם מפני ניצול לרעה של הסמכות והגב הניתנים לו
 

למשל עקב ליווי משלחת תלמידים (ס " שנעדר מביה,ס"רד החינוך יחייב כל מנהל ביהמש  .ג
  . למנות ממלא מקום יחיד במקומו) ל"לחו

  . לממלא המקום הנבחר על בית הספרהאחריותתעבור מלוא בתקופת העדרו של המנהל 
. ועדרותיעל המנהל להודיע בצורה מסודרת לכל בעלי התפקידים מי ממלא מקומו בזמן ה

ושהחלטותיה תחייבנה את צוות ,  סמכותית אחת אליה ניתן לפנותחשוב שתהיה כתובת
  .במיוחד במקרה של אירוע חריג כלשהו, ס"ביה
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, עורכי דין, כפי שיש למהנדסים( יבטח את המורים והמנהלים בביטוח מקצועי משרד החינוך  .ד
  ).'רופאים וכו

  , ללא תמיכה משפטית, י המערכתלא ייתכן שמורים יגיעו לבתי המשפט ללא גיבו
  . וללא תמיכה כספית

  , הביטוח המקצועי יכלול הגנה על המורה במקרים של ליווי בטיולים שנתיים
שמירה במסיבות , שמירה בהפסקות, )כמו המסע לפולין(ל "ליווי משלחות תלמידים לחו

  השתתפות באירועים כיתתיים שונים מחוץ לבית הספר , סוף שנה
  .וכדומה) הרצאות, הצגות תיאטרון, ס"וצות ספורט של ביהעידוד קב(
  

ס ואת הרשויות המקומיות לשלם למורים על תגבורים "משרד החינוך ינחה את בתיה  .ה
על שמירה בתוספות זמן מחוץ למערכת השעות ,  על מילוי מקום,שנעשים בחופשות

  ים ינוצלו לא ייתכן שהמור. 'וכו, על מילוי מקום בשעת חלון, של המורההרגילה 
  . תלמידיהם כלפי תחושת האחריות שיש להםעקב 

 .יש לעשות סוף לניצול הציני של המורים בחופשות
 
  .התלמידים עומדים, לכיתהכשמורה נכנס  יקבע שמשרד החינוך  .ו

 תחילת קו ברור בין ההפסקה לעוזר להעבירזה  -כבוד למורה לתת עניין של רק זה לא 
יקר שמתבזבז עד שהכיתה מתחילה להתארגן ולהיכנס כך חוסכים את הזמן ה. השיעור

  , במקרה הטוב, זמן נטו של שיעור הוא(לאווירה הלימודית 
  ). דקות כפי שמוגדר באופן תיאורטי45 דקות ולא 35רק 

 
  .לא בשמו הפרטיו" המורה"רק בתואר למידים פונים למורה  יקבע שתמשרד החינוך  .ז

אלא בעל תפקיד שיש , הוא לא חבר שלהםהפנייה בתואר מזכירה לתלמידים שהמורה 
  "). דוקטור"בדיוק כמו שלרופא רובנו נוהגים לקרוא (לכבדו בהתאם 

  
   לעמוד כשאני נכנס , החל מהשיעור הראשון, שנה אני דורש מתלמידיי18מזה 

  . ואף פעם לא נתקלתי בבעיה בנושא" המורה"א לי ורקלכיתה ול
  .ק אחרי יציאתם מבחינת הבגרות במתמטיקהאני מאפשר להם לקרוא לי בשמי הפרטי ר

  ).וגם אני(הם מחכים לרגע הזה 
 

משרד החינוך יוציא הנחייה לבתי הספר שכל ההחלטות הפדגוגיות בבית הספר תהיינה אך   .ח
  המועצה הפדגוגית של של ורק על פי שיקולים מקצועיים ברורים

  . ללא התערבות ההורים, בית הספר
  

   מכניס את ההורים בדלת האחורית ומאפשר להם משרד החינוך עצמו, כיום
  .דרך הנהלים שלו עצמו, דריסת רגל גסה בקבלת החלטות פדגוגיות

  
 במתמטיקה הנוהל של משרד החינוך לגבי העברת תלמידים בין קבוצות לימוד -לדוגמא 

  :אומר בין השאר
  
ו של התלמיד לרצונבמקרים שבהם יש פער בין קביעת המועצה הפדגוגית , עם זאת".... 

  ....."יש לאפשר לתלמיד לנסות את כוחו ברמה המבוקשת על ידו, והוריו
  

,  זוהי החלטה מקצועית-לא ייתכן שהורים יוכלו להתערב בהחלטה באיזו קבוצה ילדם ילמד 
  .בהתייחסם לנתונים של התלמיד במהלך לימודיו, שעל צוות המורים המקצועיים לקבל
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  ס ועל המורים "ולוחצים על מנהלי בתיה, וב בנוהל זהההורים מנצלים את הכת
  . לקבל להקבצה ברמה גבוהה תלמידים שבמפורש אינם מתאימים ללמוד ברמה זו

איפה (שבאמת מתאימים לרמה הגבוהה ומעכב אותם ,   פוגע בשאר התלמידיםזה כמובן
  ).  ?"זכויות התלמידים להצלחה"

  ,חוזרים להקבצה הנמוכה יותרחלק גדול מתלמידים אלה , בסופו של דבר
  .על ציונים נמוכים" יושבים"ואלו שנשארים בהקבצה הגבוהה 

  
  , 2010שנכתבה ב , א"ל תשע"גם בתוכנית הניסוי במתמטיקה שתיכנס בשנה

  :אך לא מוכנים להתמודד איתה, תמודעים כנראה לבעייתיו
  

  : בתוכנית כתוב' בסעיף ג
התלמידים וחלק משהרכב התלמידים בה איננו אחיד וכן לשעות המומלצות עבור כיתה "....

  בה משובצים לרמת לימודים גבוהה מהמלצות מורי המתמטיקה 
  ."בבית הספר

  
   איך קורה שתלמידים משובצים ברמה שהמורים עצמם -והשאלה המתבקשת 

   !?לא ממליצים להם עליה
  

  כות ולפגיעה בז, נוהל בעייתי זה גורם במשך שנים לירידה ברמת ההקבצה
  .מעבר לזה שאותם תלמידים חלשים נפגעים גם הם, התלמידים הטובים להצליח

  ,  הנוהל מאפשר זלזול בחוות דעתם המקצועית של המורים-יתירה מכך 
  .ופוגע בסמכויותיהם

  
   -שאיננה משיקולים מקצועיים , כאשר יש התערבות בהחלטות פדגוגיות

  ר את הישגיהם של קשה לשמור על רמה גבוהה של הכיתה וקשה לשפ
  .תלמידי הכיתה

  
  .אך בשטח דבר לא משתנה, מורים רבים חוזרים וזועקים לשינוי הנוהל הבעייתי

  .כתבתי הצעה לנוהל חדש בנושא העברת תלמידים מקבוצה לקבוצה, בשל כך
 וכן בנייר העמדה שנשלח 29/03/08ר למתמטיקה בתאריך "הצעתי פורסמה בפורום המפמ

  .וך ולשר החינוךל משרד החינ"למנכ
  .ר למתמטיקה לא הרימו את הכפפה"משרד החינוך והמפמ, מאז ועד היום

 
  משרד החינוך ישקול שוב את הנחיתו לתת להורים אפשרות לאשר לתלמיד   .ט

  .היעדרות של עד ארבעה ימי לימודים
   -הוראה זו מנוצלת לפעמים על ידי תלמידים לעקיפה של שיטת המנות 

  אך משתמשים באישורי ההורים על מנת להפוך את, הם נעדרים מבית הספר
  .החיסור למוצדק

 
  .ס" מביהיסולקרה במו פיזית ופגעתלמיד שהוריו משרד החינוך יקבע כי   .י
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  .  ריאלי לכל מקצועאחיד ו יקבע תקן שעות משרד החינוך  .יא
  : בחשבון אתיש לקחת בקביעת תקן השעות

 

   שנת הלימודיםשעות שהולכות לאיבוד במהלך אותן כל  •
 ).ראה פירוט בפרק המורים(

  .את ההיקף החומר הנדרש בכל רמה ורמה •
 
  .ס וייתן למורים בסיס הגיוני לעבודתם" יחייב את מנהלי ביההשעותתקן 

  
  נדמה שמשרד החינוך מנותק מהמציאות כשהוא מעלה את הדרישות , כיום

  . התאםוכותב תוכניות לימודים חדשות מבלי לעדכן את תקן השעות ב
  .כך נגרם נזק הן למורים והן לתלמידים

  
    :אין ספק שתקן שעות ריאלי יעזור לתלמידים החלשים להתקדם ולהצליח

  יכולה המקצוע נוספת במערכת השעות של המורה אחת  שעה ,לפעמים
  . הבדל בין שמים לארץ לעשות

  , של המורה תחת עיניו הפקוחות, שעה זו יכולה לשמש כתרגול בכיתה
  . הטמעת החומר והבנתו, ר שיעזור בסגירת פעריםדב

 
   באופן משרד החינוך ינחה את המנהלים לנצל את סל השעות שבידיהם  .יב

   -שישרת בצורה היעילה ביותר את הצרכים של המורים המקצועיים והמחנכים 
  .אלו הם עמודי התווך של בית הספר

  
 במסגרת החומר הנדרשכל את  עמוסות וינסו ללמדכיתות יתמודדו מול מורים לא ייתכן ש

  ומצד שני בעלי תפקידים ואחרים ייהנו מחלוקת נדיבה, לא ריאליתשעות 
  .שעות פיקטיביות תקן ו של שעות

  
  בה התלמידים לא מצליחים להגיע , כאשר יש כיתה עמוסה וחלשה, לדוגמא

  ידי כך להעלות -ניתן לחלק את הכיתה לשניים ועל, להישגים מספיק טובים
   חלוקת הכיתה לשניים -יכוי של התלמידים להגיע להישגים טובים יותר את הס
 אך ניצול כזה הוא ראוי ולטובת התלמידים - הוספת שעות הנלקחות מסל השעות דורשת

  .ס"ולכן לטובת ביה
 

  גבי הכנסת ספרים חדשים לבתי הספריקבע קריטריונים ברורים למשרד החינוך   .יג
   . משרד החינוךוכל ספר לימוד יהיה חייב באישור

  שתקבע אם רצינית ומקיפה שעבר בדיקהידי משרד החינוך לאחר -ספר יאושר על
  עומד בדרישות ובקריטריונים שנקבעוהוא תואם את תכנית הלימודים ואם הוא 

  . ידי משרד החינוך-על
  ". מאושר על ידי משרד החינוך" חותמת י משרד החינוך יישאכל ספר המאושר על יד

  
שכתבו , ומפקחים, קורים מקרים בהם מורים,  מסודר לאישור ספרי הלימודבהעדר נוהל
ולא  מכוונים לכך שתלמידיהם ילמדו מהספר שכתבו, או היו שותפים לכתיבתו/ספר לימוד ו

  . אולי טובים יותר, מספרים אחרים
  .לכן חשוב שתהיינה הנחיות ברורות שתמנענה ניצול לרעה מעין זה

  .מוד מאושרים ייכנסו לבתי הספרהמטרה היא שרק ספרי לי
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 אשר יאפשר למורים להשתמש , הלימודמחברי ספרילהגיע להסדר עם משרד החינוך על   .יד
מבלי שיהיו , בשאלות ותרגילים מספריהם עבור מבחנים ובחנים שהם עורכים לתלמידיהם

  .חשופים לתביעה של הפרת זכויות יוצרים
  לים חדשים ולכן חשוב שיהיה להם למורים אין את הזמן להמציא שאלות ותרגי

  .מקורות קיימים בהם יוכלו להשתמש
  . כך שלא ינוצל לשימוש מסחרי כלשהו,אישור שכזהיש לסייג ברור ש

 
  משרד החינוך חייב לרכז רשימה של כתובות המיילים של כל המורים ולפלח אותה  .טו

ץ ולהעביר ביניהם להתייע, פילוח כזה יאפשר למורים המקצועיים להתעדכן.  לפי מקצועות
  .   יעילה יותרעבודתםוכך תהיה , חומר מקצועי

   שדרכו ניתן היה להתכתב עם כל המורים Schoolzone - בזמנו פעל אתר ה(
  ).ולהעביר להם חומרים לימודיים, בכל הארץ

  
  המורים  להיות מקושר לכל שלו היתה לי האפשרות המעשיתאני משוכנע 

עזרת צוות של מורים ב - הייתי יכול, הםתלמידים לודרכ, ל" יח5המלמדים ברמה של 
  .ל" יח5 להעלות את ממוצע ציוני הבגרות במתמטיקה ברמה של - למתמטיקה

,  םשיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטייכדי לגרום לפרוייקט כזה להצליח דרושים 
  ! זה בהחלט אפשרי-וזמן אמצעים 

 
, רים למורים המקצועיים"ים לקשר בין המפמעל משרד החינוך לוודא כי הפורומים האמור  .טז

  ,ר מנהל את הפורום שבאחריותו"אכן משיגים את מטרתם ושכל מפמ
  .כך ששאלות המורים המקצועיים נענות ברצינות ובזמן סביר

  אינו יעיל ושאלות רבות המועלות בפורום , למשל, ר למתמטיקה"פורום המפמ
  .ובות אינן ענייניות ואף מבלבלותאו שהתש, על ידי המורים נותרות ללא תשובות

  
  . משרד החינוך צריך להוציא הנחיה האוסרת על כניסת תלמידים לחדר מורים  .יז

  או בכיתה/תלמיד הרוצה לדבר עם מורה שיעשה זאת מחוץ לחדר המורים ו
  .ס חייבים להקצות חדר מתאים לכך"ובתיה, או בחדר המיועד לשיחות עם תלמידים/ו

  , הכניס עבודות לתאי המורים בחדר המוריםאין לאפשר לתלמידים ל
  . גישה אליותא המורה הוא אישי ואין לאפשר לתלמידים 

  או למזכירות החטיבה/למזכירות השכבה ואו , למורה אישיתעבודות יש למסור 
  . מורהתאו של ה ליועברו העבודות ומשם

הוראה זו , ריםפשר לתלמידים להיכנס לחדר המומרות שבתקנון בית הספר כתוב שאין לאל
  .ידי בעלי התפקידים עצמם-נרמסת ברגל גסה גם על

בעלי תפקידים יהיו מחוייבים לקיימה גם אותם , ידי משרד החינוך-תקבע עלהוראה כזו אם 
    . למורים ולתלמידים דוגמא אישיתויתנו בכך

 
  או לקבוצת מורים/ינחה את בתי הספר להקצות למורה המקצועי ומשרד החינוך   .יח

  .  מכיתה לכיתה וזאת במקום להריץ את המורה–חת אליה מגיעים התלמידים כיתה א
  . ניתן לתת למורה מפתח על מנת שיישמרו חפצי הערך של התלמידים בהפסקות

  .  יותרשמורותאין ספק שאז הכיתות יהיו נקיות יותר ו
  , זה יקל מאד על המורה שיוכל להישאר בהפסקות הקצרות בכיתה, בנוסף

  . וגם יחייב את התלמידים להגיע לשיעור בזמן,  השיעור בדיוק בזמןולהתחיל את
 .בעזרת מחשבה משותפת והתארגנות נכונה כל בית ספר יוכל ליישם הנחיה זו

  
  .גם המורה המקצועי וגם התלמידים מתרוצצים מהקבצה להקבצה, ברוב המקרים, כיום
  לקומה השלישית הקרקעתמקומ, ס לצד השני" מצד אחד של ביהנאלצים לנועהם 

  .לפעמים בפרק זמן קצר מאוד,  ולהיפךוהרביעית
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או אופנועיהם / צריך להוציא הנחיה ברורה שתלמידים לא חונים את רכביהם ומשרד החינוך  .יט
  .ס"ס ובחניית ביה"בשטח ביה

  
יש בתי ספר בהם החניה הופכת לאזור התקהלות  -זוהי קודם כל ובעיקר בעיה בטיחותית 

   -קטנועים ב נהיגה פרועהאזור של ,  אזור של עישון,של התלמידים
   ית בעיה בטיחות נוצרת-וחמור מכך , מהחניוןה על המורים לצאת מקֶשהדבר 

  .החניה באזור עקב ההתקהלות והפקקים ,ס" בכניסה לביהיתממש
  

  . ס"רכבים אלה תופסים את חניות המורים ליד ביה, בנוסף
מורים וסביר להניח שלא לקחו בחשבון את המצב מקומות החניה נבנו קודם כל עבור ה

  . ס וחונים במקומות אלה"מגיעים עם רכבים לביה' יב-'בו תלמידיי יא, העכשווי
  

  .המורים באים לעבוד ולכן צריכה להיות להם עדיפות בחניה
  

  ס הם עלולים "יש לזכור שרוב המורים מגיעים מרחוק ואם הם חונים מחוץ לביה
מצוידים , ס"כלל מאזור הקרוב יותר לביה-המגיעים בדרך, התלמידיםלקבל קנסות ואילו 

  . אזורי המאפשר להם לחנות בחינם באזור זה-בתו
  

  ,  מחסום אוטומטיל היא התקנה של"בעיות החניה הנ דרך אפשרית לפתרון
  המנצליםל זרים שמכוניות באופן זה תמנע גם כניסת .  שלטכאשר לכל מורה יש 
  .שעות היוםב את חניית בתי הספר

  
 צריך להוציא הנחיה לבתי הספר כי התלמידים שסיימו את הבחינה לפני משרד החינוך  .כ

 כל התלמידים מוסרים את הבחינה בזמן -הזמן ימשיכו לשבת בכיתה ולא ייצאו מהכיתה 
  ).למעט תוספות הזמן(שנקבע לסיומה 

אותה עוד מספר לחזור ולבדוק , זה מאפשר לתלמידים שסיימו את הבחינה מהר יחסית
  .פעמים לפני המסירה

  מלחיץ את התלמידים שעדיין , עצם היציאה של תלמידים מהכיתה במהלך הבחינה
 תלמידים שסיימו את הבחינה יוצאים מהכיתה ומיד מתחילים ,בנוסף. לא סיימו אותה

  , ומפריע לנבחנים שעדיין בכיתה דבר הגורם לרעש, להשוות תוצאות ביניהם
  .חרותהאוכן לכיתות 

 
  ליקויי למידה ונוהל תוספת זמן  .כא

  
  בשיתוף עם כל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים , לעומקבדוק למשרד החינוך על 

  לרענן אותם במידת הצורך ולדאוג , את הקריטריונים למתן אישור תוספת זמן
  כדי לוודא ,לפיקוח צמוד יותר על מכוני האבחון האחראיים על מתן אישורים אלו

 .פועלים בהתאם לקריטריונים ללא הקלות מיותרותשהם אכן 
  

  ציה במספר התלמידים המאובחנים כליקויי למידה ובאישורים כיום יש אינפל
  . מהתלמידים מקבלים אישור לתוספת זמן ברמה כלשהי35% -  כ -לתוספות זמן 

  יש תחושה שאולי מנצלים לרעה את כלי העזר שנתן משרד החינוך לתלמידים 
  .בהוצאות האישורים לתוספות זמן" קלה על ההדק"ושהיד ,  למידהעם ליקויי

  בנוסף יש תחושה שלבעלי האמצעים יש אפשרות לעשות אבחון מהר יותר 
  .ולקבל את תוספת הזמן ביתר קלות
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משרד החינוך יקבע כי תוספת זמן תינתן בפועל רק לתלמיד שברשותו אישור רשמי 

  בה כי התלמיד הגיש בקשה לקבלת תוספת זמן אישור מיועצת השכ(ממשרד החינוך 
  ).אינו מספיק למתן תוספת זמן בפועל

  
  :יוצר בעיות אובייקטיביות בשטח, גם אם מוצדקות לחלוטין, מתן תוספות זמן

הרי המורה צריך להמשיך . תוספת הזמן היא ארוכה בהרבה מאשר ההפסקה של המורה
  .ונן ולהתארגן לשיעור הבאזכותו ללכת לשירותים ולהתכולכיתה הבאה שלו 

ברמה המערכתית לבעיות אלו ולקבוע הנחיות ברורות משרד החינוך צריך לתת פתרונות 
  : כראות עיניות ספריבלשיקולו של כל זאת השאיר ולא לגם כאן 

  
שמגיעה להם תוספת תלמידים יגיעו אליו ספציפי חדר אחד הפתרונות יכול להיות הקצאת 

  .  שאינו מלמד בכיתותגיח קבוע משיהיהלחדר זה .  זמן
  במיוחד כאשר מתקיים מבחן שכבתי , בבתי ספר גדולים חדר אחד לא מספיק לכך

  .ויש לקחת זאת בחשבון מראש
  או שהמורה מחליט  ( ביטול שאלה לאלה שיש להם תוספת זמן–אפשרות נוספת 

  ם וכך כל התלמידי) איזו שאלה להוריד או שהוא נותן לתלמיד אפשרות בחירה
  .יסיימו את הבחינה באותה השעה

  
  ":טעות נגררת"משרד החינוך יגדיר מה היא בדיוק   .כב

כיום יש מצב שתלמידים מערערים על ציונים וכל טעות קטנה כגדולה נחשבת בעיניהם 
  שבגינה יש לעצור את בדיקת , גם אם זו טעות גסה, כטעות נגררת

  .הסעיף שבשאלה
  ם הפרטיים שעוזרים להם לטעון שזו ברוב המקרים יש לתלמידים את המורי

  טוב יעשה המשרד אם יגדיר את המושג וינחה את המורים . אכן טעות נגררת
  .כיצד לנהוג בנושא זה

 
  בחינות הבגרות  .כג

 
או " ציון הגשה"ולהשתמש במונח " ציון המגן" צריך לשנות את השם משרד החינוך )1

  ".ספרי-ציון בית"
לבחינות התלמידים הוא הציון עימו ניגשים ספרי -ציון בית, בהגדרתו המקצועית

וחלק זו גורם לפרשנות מעוותת של הגדרה מקצועית " ציון מגן"השם  .הבגרות
  ,  התלמידיםמההורים והתלמידים חושבים שציון ההגשה הוא ציון שצריך להגן על

  .גם אם לא השקיעו ולא הגיעו להישגים מספקים במשך כל השנה
לחץ כבד על המורים , ס" ההורים על הנהלת ביהפרשנות זו גורמת ללחץ של

  .וחיכוכים רבים בין המורים לתלמידים, המקצועיים
על התלמיד " להגן"ס חושבים שהציון צריך "לצערי גם חלק מבעלי התפקידים בביה

  .שהמורים המקצועיים יוסיפו עוד ועוד נקודות לציון ההגשה" ומבקשים"
 

קבע משרד החינוך כי ציון , בציוני ההגשה" תנותיחלקו מ"מנת למנוע מצב שמורים -על )2
, הגשה מתבטל במידה וממוצע ציוני ההגשה של כלל התלמידים שנבחנו באותו שאלון

  .  נקודות מממוצע ציוני הבגרות שלהם20 -גבוה ב, בכל בית הספר
-מורים המגיעים לתוצאות גבוהות מחפים בדרך, ספרית-מכיוון שההסתכלות היא בית

  וכך בית הספר לא עובר את,  נמוכותורים המגיעים לתוצאותכלל על המ
  . הנקודות וציון ההגשה לא מתבטל20סף 

  .דרך זו גורמת לכך שמורים עם ממוצעים נמוכים לא עושים מאמץ להשתפר
   ציוני הבגרות עבור כל עם את הממוצעים של ציוני ההגשה השוותיש ל, לכן

  .מורה ומורה בנפרד
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  על משרד החינוך לפרסם ליד, ין השאלות בבחינת הבגרותהיות ויש בחירה ב )3
    .את משקלו כל סעיף

  ויגדיל את סיכוייו לקבל, רישום זה יאפשר לתלמיד לשקול איזו שאלה כדאי לו לבחור
  .ציון גבוה יותר בבחינה

  .אינו גבוה במיוחד, שכידוע, נוכל להעלות את ממוצע ציוני הבגרות, באופן זה
  

  , הבגרות במתמטיקה אין רישום ליד כל סעיף מה משקלו בשאלהבבחינת , לצערי
  .כפי שזה נעשה למשל בבחינת הבגרות בביולוגיה ובבחינות אחרות

 
כאשר מופיעות בבחינת הבגרות שאלות עם מספר סעיפים שאין קשר ביניהם חייבים  )4

  . כנהוג היום, לרשום זאת בתחילת השאלה ולא בסופה
כי בעצם מדובר בשתי , ר הוא ניגש לשאלה מסוג זההתלמיד חייב לדעת מיד כאש

   בזמן הבחינה קצת רגישות ללחץ בו נמצא התלמיד(שאלות נפרדות 
  ).לא תזיק

 
  ).ר"כמו פורום המפמ, בפורום סגור למורים(משרד החינוך יפרסם את המחוון  )5

, על מה שמים דגש בבדיקה, פרסום המחוון יבהיר למורים כיצד נבדקת בחינת הבגרות
  מהם הניסוחים המקובלים לתשובה , על מה יורדות נקודות וכמה

  ).אם יש כאלה(
  

יעזור , זה יאפשר למורה להכין טוב יותר את התלמיד לקראת בחינת הבגרות ושוב
  .לשפר את הישגי התלמידים בבחינות

 מובן שאין זה סותר שלכל מורה יהיו גם את הדגשים האישיים שלו בבדיקת הבחינות(
  ). אותן הוא מעביר במהלך השנה לתלמידיו,השוטפות

  
 )ותלמידיהם(רק אלו שבודקים את בחינות הבגרות , במקצוע המתמטיקה, נכון להיום

  נהנים מיתרון ויודעים מהם הדגשים ששם משרד החינוך 
  . בבדיקת הבחינות

  . לטובת המורים והתלמידים בנושא זהמקסימאלית שקיפות להיות חייבת
 

  שר גם למורים לקבל את תוצאות ציוני בחינות הבגרות משרד החינוך יאפ )6
   -של תלמידיהם באמצעות סיסמא ודרך אתר האינטרנט של המשרד 

ואילו המורים מקבלים את התוצאות , כיום התלמידים מקבלים את התוצאות בדרך זו
  .דרך הנהלת בית הספר, באיחור רב

ה שלא יקבל את התוצאות ואין סיב, לכל מורה חשוב לדעת כיצד הצליחו תלמידיו
  .באותו זמן עם תלמידיו

 
  מליאה שקיפות , בכל מקצוע, הספר להנהיג-משרד החינוך ינחה את הנהלות בתי )7

  :באותו מקצועהכיתות המקבילות כל לגבי תוצאות 
ההנהלה תפרסם את תוצאות בחינות הבגרות של כל הכיתות ותאפשר לצוות המורים 

  . תוצאות של כל אחד מחברי הצוותהמקצועי לשבת יחד ולבחון את ה
הדיונים נעשים בחדרי חדרים , אות יש הסתרה כמעט מוחלטת לגבי התוצ,כיום

 שברוב המקרים ,ס ומרכז המקצוע" הנהלת ביהשרואים את כל התמונה הםהיחידים ו
  וגם את תוצאות ציוני הבגרות של תלמידיו הצוות , הוא חלק מהצוות

  .  לא מכיר
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   ,בחינות הבגרותהציונים הארצי במוצע מ יפרסם את משרד החינוך )8
   -) בזמן סביר לאחר עיבוד הנתונים( עבור כל מקצוע ומקצוע

  וא עומד בארץ לדעת היכן ה מורה זה יצור שקיפות מליאה שתאפשר לכל
  . הבאהלשיפור התוצאות בשנהיצירת מנגנון יאפשר ו, לממוצע הארצי ביחס

  
רצי חשוב מאד לבחינת הצלחתן של רפורמות ותכניות שקיפות של ממוצע הציונים הא

 כך לא יוכלו מפקחים להסתיר התדרדרות בציוני המקצוע עליו הם -לימודים חדשות 
  .  אחראיים ויהיו חייבים לתת הסברים גם לציבור

 
  :לבחינות הבגרות' מועדי ב )9

  בלוגיסטיקהמשרד החינוך לבחינות הבגרות משקיע ' מנת לקיים מועדי ב-על
  לוגיסטיקה זו עולה . בודקיםו בקרים, משגיחים, גדולה מאוד של שומרים
  .למשרד החינוך כסף רב

, אך חלקם כלל לא מגיעים' נרשמים למועד ב ידיםאחוז גבוה מאד של  תלמ, בפועל
  .  טפסים ריקיםיםמגישואף   ברצינותלא מתכוננים אליווחלקם 

  ', תלמיד לגשת למועד באת הקריטריונים המאפשרים ללכן יש לשקול שוב 
  .הגורם לבזבוז משווע של כספים וכוח אדם, קייםהמצב לפתרונות  או לתת/ו

  
  ' מועד ב שהציון של -כפי שמקובל באוניברסיטאות , אפשר למשל להחליט
    זה כמובן יחייב את משרד החינוך .תובחינת הבגריהיה הציון הקובע של 

  כדי לאפשר לכל תלמיד , תר יווקדםמ' מועד א לפרסם את הציונים של
  .או לא' להחליט האם כדאי לו לגשת למועד ב

  
 

  מדדים להצלחה .3
 
  ספריים-מדדי הצלחה בית  .א

  
  אחד המשלב בתוכו " מדד הצלחה"על משרד החינוך לבחון אפשרות להרכיב 

  .צלחתו של בית הספר שישקפו טוב יותר את מידת הרמטרים ראוייםמספר פ
  .ולאו דווקא הישגים וציונים, בטים שונים של הלמידההפרמטרים צריכים לכלול הי

  כבסיס לפיתוח מדד משולב כזה יכול לשמש מאמרו של מר אבינועם גרנות 
  , " הזכאות הבגרות הצעה חלופית לפרסום- מדד הצלחה חדש בחינוך("

  )2007, "מאמרים"רשת 
  

  משרד החינוך חייב לשקול מחדש את מדדי ההצלחה הקיימים ואת משמעות 
  המאפשרים לבתי הספר לעוות , יש כמה מדדי הצלחה, נכון להיום.  השימוש בהם

  . מנת להציג תוצאות טובות-את המציאות על
  ויותר תלמידים פירושו, דיםמכיוון שהצלחתו של בית הספר מביאה לו יותר תלמי

גם אם , שאיפתו של כל בית ספר להראות הצלחה בממדים, יותר תקציבים ממשרד החינוך
  . היא הצלחה מדומה

בסופו של השימוש שעושים בתי הספר בממדי ההצלחה הקיימים פוגעת בתלמידים 
  .מורידה את רמת הלימודים ופוגעת באמינותם של המדדים עצמם, הטובים

  
  :ות למדדי הצלחה בעייתייםדוגמא

  .אחוז ההנשרהל ו" יח5מספר התלמידים הלומדים ברמה של , אחוז הזכאות לבגרות
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  אחוז הזכאות לבגרות
  

לבגרות הוא מדד חשוב ביותר כיוון שהוא מבטא את הצלחתה של מערכת ות אאחוז הזכ
  .החינוך כולה להנחיל ערכים והשכלה ראויה לדור העתיד

  
  .מדד בו כולם רוצים להראות הצלחה ועליה מתמדת ומשמעותיתלא פלא שזהו ה

  
מנת להעלות את ציוני הבגרות -שיש בתי ספר המשתמשים בציוני ההגשה על, הבעיה היא

  .של תלמידיהם ולהציג אחוזי זכאות גבוהים יותר
  

רק לאחרונה נחשפו בתקשורת מספר מקרים של מורים שהעזו להודות כי לוחצים עליהם 
  . עלו את ציוני ההגשה של תלמידיהםכדי שי,  גם מאיימים עליהםולפעמים

אך אינה זוכה עדיין לטיפול רציני והולם , ומקיפה נראה שהבעיה מאוד חמורה ממקרים אלו
  .של משרד החינוך

  
עלול לפגוע בבוגריו הבאים , שבית ספר שנותן ציוני הגשה אמיתיים לתלמידיו, יוצא

הגשה לא ים בתחרות מול בוגרים אחרים שאולי קבלו ציון ועומדלהירשם לאוניברסיטאות 
  .אמיתי שהעלה להם את ציון הבגרות הסופי

  
שבתי הספר מעלים , האוניברסיטאות מזהירות כבר מזה זמן רב "המצב הגיע לכך ש 

והתוצאה היא פגיעה בתוקף ובמהימנות של תעודת , באופן מלאכותי את ציוני התלמידים
  ).22/05/2011, עיתון הארץ, כתבתו של מר אור קשתי" (הבגרות

  
   לבינוניותהידרדר את עצמה וגורמת לכולנו למרמהבסופו של דבר המערכת 

  . למטה מזהואף
  
  

  ל " יח5מספר התלמידים הלומדים ברמה של 
  

ות לוחצות על המנהלים להכניס כמה שיותר תלמידים מחלקות החינוך ברשויות המקומי
  הספר מעוניינים להציג -גם מנהלי בתי.  ל" יח5להקבצות ברמת 

   ולוחצים)זה טוב לרייטינג(ל " יח5מספר תלמידים גדול ככל האפשר ברמה של 
  , על מרכזי המקצוע והמורים למתמטיקה לכלול כמה שיותר תלמידים בהקבצה זו

  .חני המעבר להקבצה זוגם אם נכשלו במב
  , ל נמוכים" יח5כאשר מתברר כי הישגי התלמיד ברמה של , במהלך השנה

  .או התנגדות ההורים/בגלל התנגדות ההנהלה ו, ל" יח4קשה מאד להעבירו להקבצה של 
  

  יתכן כי גם ההורים וגם המנהלים אינם מודעים למחיר שמשלמים התלמידים 
  :   בהקבצה שאינה מתאימה להםבעקבות הלחץ המופעל עליהם ללמוד

רואים תלמידים , ישיג ציונים גבוהים ויפרח, ל" יח4במקום שתלמיד ילמד בהקבצה של 
  .  משיגים ציונים נמוכים ופשוט מתענים, ל" יח5הלומדים בהקבצה של 

  על בטחונו העצמי ואפילו על , מצב זה משפיע לרעה על מצב רוחו של התלמיד
  . מצבו החברתי
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  חשוב לתת הזדמנות גם לתלמידים גבוליים לנסות את כוחם ברמה של, אמנם
יש ,  כי אינם מצליחים ברמה זו- לאחר פרק זמן מוגדר מראש -אך אם מסתבר , ל" יח5

  ).ל במתמטיקה" יח4היום ניתן להיכנס לטכניון גם עם (להוריד אותם הקבצה 
  

   ,בפני עצמו, וותלהל אינו יכול " יח5אחוז התלמידים הלומדים ברמה של 
  גם את, משרד החינוך חייב להגדיר בד בבד.  ספרהמדד להצלחה של בית 

 ואת אחוז הנכשלים המתקבל על ל" יח5 רמה של המתאים ליהמינימאלממוצע הציונים 
הלומדים כך יהיה על המנהלים למצוא את האיזון בין כמות התלמידים   .הדעת ברמה זו

אם יש אחוז גבוה של תלמידים הלומדים ברמה : הישגיהםלבין איכות , ל" יח5של ברמה 
  .הרי לא השגנו בכך דבר-אך יחד עם זאת אחוז הנכשלים ביניהם גבוה גם הוא , ל" יח5של 

  
  אחוז ההנשרה

  
  אפשר לנסות להבין את הרציונל מאחורי הדרישה של משרד החינוך , מצד אחד

  הדק וכל תלמיד עם החשש שהיד תהיה קלה על ה:למנוע הנשרה מבתי הספר
וזאת על מנת לשמור על ,  חלשים ללא בעיות משמעתתלמידיםכולל , בעיות משמעת יועזב

  .")רייטינג ("ס"ממוצעים גבוהים ועל שם ביה
  

  : שוב לקחו נושא והביאו אותו לקיצוניות, מצד שני
   יש מערכת החינוך הפכה את מניעת ההנשרה לפרמטר חדש של הצלחה וכיום

  "?ס"מי מנשיר פחות תלמידים מביה "בנושאגם בתי הספר תחרות בין 
  ס תלמידים עם בעיות משמעת"משאירים בביה, כדי להנשיר פחות תלמידים

  . העיקר שלא יונשרו-ואפילו עם בעיות אלימות קשות 
ביכולתם ללמד כראוי , השארת תלמידים אלו בבית הספר פוגעת בסמכותם של המורים

  .ן של שאר התלמידיםבכיתה וכן בתחושת הביטחו
  

  .   אינו מתאים לשמש פרמטר להצלחה- בפני עצמו -גם אחוז ההנשרה , לכן
יש לאפשר למנהלים להנשיר תלמידים כמוצא אחרון בהחלט ולאחר קביעת סייגים 

  .מתאימים
  

אך אינם יכולים להוות מדדי הצלחה , כל הפרמטרים שהוזכרו לעיל הינם חשובים וראויים
  .בפני עצמם

אך ייקח בחשבון פרמטרים נוספים , ל"שיהיה מורכב מהפרמטרים הנ, ד הצלחה משולבמד
יבטא באופן , תרומה לקהילה וכדומה, חינוך לערכים, אקונומיים-שיבטאו גם היבטים סוציו

  .אמין יותר את הצלחתו האמיתית של בית הספר
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  מדדי הצלחה למפקחים ומנהלים  .ב

  
מנהלים ומורים גרועים , חינוך ניתן למצוא מפקחיםגם במערכת ה, כמו בכל מערכת גדולה

  .או שחוקים
  

  : נהלים ומעבור מפקחיםגם על משרד החינוך לקבוע קריטריונים ברורים להצלחה 
לא נושא התפקיד ובמידה ו,  מראשמוגדרתמראש רף הישגים רצוי למשך תקופה יש לקבוע 

  . קידויהיה עליו לשאת בתוצאות ולעזוב את תפ ,עומד ברף שנקבע
  
 

  מדדי הצלחה למורים  .ג
  

  ":מורה טוב"-על משרד החינוך להגדיר קריטריונים ברורים  ל
  האם המדד הוא ערכים שהמורה? האם המדד הוא ממוצע הציונים של כיתתו

  ? אוהבים אותוהתלמידיםכמה עד האם המדד הוא  ?הצליח להעביר לתלמידיו
  

,  לקחת בחשבון תנאי התחלה שוניםצריךהקריטריונים למורה טוב שבקביעת , כמובן
  , הרמה ההתחלתית של הכיתה: המשפיעים על יכולתו של המורה להצליח כמו

   .'כמות התלמידים בכיתה וכו, מידת ההומוגניות של הכיתה
  

מדדים אלו יאפשרו לזהות את המורים הפחות טובים ואת המורים הגרועים שנמצאים היום 
  .במערכת

   -ואם לא יעשו כן , יהיה לתת הזדמנות לשפר את תפקודםלמורים כאלה אפשר 
  .מנת להוציא אותם מהמערכת-לנקוט בצעדים הדרושים על

  
ואולי נתחיל לצאת    מהבינוניות , נדע כולנו לאן לשאוף, כאשר יהיו מדדים ברורים להצלחה

  .כמו בתחומים רבים אחרים של חיינו, שאחזה במערכת החינוך
  

  לפעול וחה יאפשרו למערכת לזהות את המורים הטובים מדדים ברורים להצל
פי מדדים -על, כראוילהכיר בהשקעתם ולתגמל אותם :  במערכתכדי להשאיר אותם

  .אובייקטיבים ברורים
  

, המתבטאת בתוצאות מוכחות, אותם מורים שהשקיעו מזמנם והגיעו להתמקצעות מירבית
  !  מגיע להם-י הספר ידי הנהלות בת-צריכים להיות מתוגמלים כיאות על

באחריות משרד החינוך להעביר מסר למורים שהמערכת מתגמלת את מי שמשקיע ומביא 
  .תוצאות מוכחות

  
בונוס , " 13משכורת ", חוזה אישי: יש דרכים שונות בהן יכולה המערכת לתגמל את המורה

  .ועוד
  .תגמול שכזה יכול להמריץ מורים לשפר את עבודתם ואת השיגי תלמידיהם
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  שכר המורים .4
  

  . לא ניתן להתעלם מכך שאחד הקריטריונים של מעמד בחברה הוא השכר
   .והציפיות הגבוהות ממנו,  של המורה נמוך ביחס לאחריות הגדולה על כתפיוושכר

  
ל באמצעות "הראה הנ) ynet 31.12.2010 (מר תני גולדשטייןבכתבה מפורטת ביותר של 

בחשבון של עליית שכרו של המורה תוך לקיחה , טבלאות מסודרות כי בטווח של עשר שנים
 פחות מזה של כל ענף אחר במשק - בלבד 24.3%-הנטו של המורים עלה ב ,"אופק חדש"ב

  . 0.4%-הוא ירד ב,  לא עלהכוח הקנייה של המורים. ופחות משיעור האינפלציה
  

  :למעשהעוד מראה מר גולדשטיין כי 
  
  , כיוון שבתמורה להעלאה הם עובדים יותר, נשחק עוד יותרשל המורים שכרם "

  ..."בטענה השקרית שיום העבודה הקצר שלהם הצדיק בעבר את שכרם המחפיר
  

  . הנמוך בעולם המערבישכר המורים בישראל היה ונשאר , על כל פנים"...
.  ומצבם ממשיך להידרדר-בישראל הם מתחתיו , במדינות המערב הם משתכרים מעל לממוצע

  היא צריכה להעלות את , אם הממשלה חושבת ברצינות לתקן את המעוות
  ).סוף ציטוט" (לגייס מורים נוספיםשכרם פי כמה וכמה וגם 

  
  , של שכר המורה יחסית לשכר הממוצע במשקעל מנת למנוע שחיקה עתידית 

תואר ראשון ו וותק של שלוש שנים בהוראה בעל שמשכורתו של מורה , למשלקבועאפשר ל
  .תהיה בגובה השכר הממוצע במשק ,במשרה מלאההעובד , אקדמאי

, זה יהיה תנאי הבסיס שימשוך מורים טובים למערכת ויעלה את רף הדרישות ממקצוע ההוראה
  אם ירצו להבטיח את, תואר ראשוןלפחות שכן המורים יהיו חייבים להוציא 

  .גובה שכרם
  

  ליה משמעותיתעהעלאת השכר במסגרת הרפורמות שנחתמו לאחרונה מותנית ב
  . שכר המורה לשעת עבודה לא עלה ואולי אפילו ירדבעצם כך ש, עבודההשל שעות 

  
 

  אנשי ההייטק במערכת החינוך .5
  

יוזמה ברוכה לכל , משרד החינוך משקיע באנשי ההייטק על מנת למשוך אותם למערכת החינוך
  .בה לחינוךהרי יבורך כל איש הייטק שעושה הס, בגלל החוסר במורים טובים. הדעות

  
אינם זוכים לתגמול , יש טעם לפגם בכך שמורים וותיקים וטובים הקיימים במערכת, יחד עם זאת

  .נאות עבור השקעתם ומחויבותם
  

  :מקבל ממשרד החינוך הטבות גדולות, איש הייטק העושה הסבה להוראה
  )ללא תשלום שכר לימוד(לימודי תעודת הוראה במשך שנה על חשבון המשרד 

  .לחודש כדמי קיום בתקופת הלמודים ₪ 2,000של  וסכום
  .בתמורה מתחייב איש ההייטק לשלוש שנים של עבודה בהוראה
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  ,  במהלך שלוש השנים של עבודתו כמורה מקבל איש ההייטק לשעבר-בנוסף לכך 
הכוללת , וזאת בנוסף למשכורתו כמורה, ) X 3,000₪ חודש 36( ₪ 108,000-מענק בגובה של כ

  . אותו צבר בעבודתו הקודמתאת הוותק
  

יכול איש ההייטק לעזוב את מערכת ,  132,000₪ -ולאחר שהושקעו בו  כ, בתום שלוש השנים
  בעוד שמורה מן המניין , החינוך ואולי אף למצוא שוב עבודה בתחום ההייטק

  , צריך לחשוב על הפנסיה שלו ועל האפשרות שאולי לא יוכל למצוא עבודה אחרת
   . מרשה לעצמו לעזוב את המקצועלפני שהוא

  
ניסיונם הרב של אנשי הייטק כמהנדסים ומנהלי פרויקטים עתירי ממון אינו הופך אותם מיידית 

  . ועליהם לעבוד קשה מאוד על מנת להצליח גם כמורים, למורים טובים יותר
  

  , על משרד החינוך לזכור שבמקביל להשקעה באנשי ההייטק שבוחרים להפוך למורים
, ריך המשרד להשקיע ולתגמל גם את המורים שכבר נמצאים במערכת מזה מספר שניםצ

  . שהוכיחו את יכולתם והביאו הישגים נאים לתלמידיהם
  "...עדיפה ציפור אחת ביד משתי ציפורים על העץ"יש לזכור שלפעמים 

  

 
   נסיה מוקדמתפ .6

  
להגיע משרד החינוך על  יכךולפ, במיוחדמקצוע שוחק  מקצוע ההוראה הוא יש להכיר בכך כי

  .על כל המשתמע מכך, בכך לצאת לפנסיה מוקדמת הרוציםיאפשר למורים להסדר ש
 והשקיעישרת את המערכת בכך שיאפשר הזרמת דם חדש ויאפשר לאותם מורים ש הסדר כזה

  .לצאת מהמערכת בכבוד ולפני שהם נשחקים לגמרי , לחינוך הדוריהםאת מיטב שנות
  

  " למשוך"מנסים שחוקים המורים יש , ל הסכם פרישה מוקדמתבהעדרו ש, כיום
  .שיקול נכון מבחינתם, על מנת לא להפסיד את הפיצויים, עד גיל הפרישה

  חלק ממורים כאלה עלולים להפוך לחסרי מוטיבציה ולעשות עבודתם כדי לצאת 
  . דבר שללא ספק עלול לפגוע בהישגי תלמידיהם, לידי חובה
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  טיפול בבעיות משמעת
  

  לטפל בצורה נוקבת או להנהלת בית הספר יכולת אמיתית /וכיום אין למורה : עובדה
  ).ולהוריהם( ולאכוף אותה באופן שיהווה דוגמה לשאר התלמידים בבעיות משמעת

   -") הנשרה(" כמו השארת כיתה או סילוק מבית הספר -סנקציות שהיו מקובלות 
  .אסור אפילו להרחיק תלמיד שמפריע משיעורוכיום , יישוםהפכו להיות קשות מאד ל

  .  לתלמידים יש אינסוף זכויות-ידי בית הספר ומערכת הפיקוח כבולות 
  

הוא , העומד למכשול בפני בית הספר המבקש לטפל כיאות בבעיות משמעת, גורם נוסף ומשמעותי
   :התערבותם הגוברת של ההורים

ס או בעירייה " שפונים לדרגים גבוהים יותר בתוך ביה,יםלפעמים יש התערבות בוטה של הור
   .חרג מהתנהגות מקובלתבגלל ש םילדולוחצים לביטול סנקציות שהופעלו על 

 יםשיקול בגלל שאינם מוכנים לקבל ס"יוצרים לחצים עצומים על הנהלות ביהיש מקרים בהם הורים 
רוצה כי לא עמד בדרישות הסף למשל תלמיד שלא משובץ למגמה שהוא (ס "של ביה יםפדגוגי
  ....)למגמה

  
   הרבדים של המסגרת בכלזהו מצב בלתי נסבל ותיקונו יכול להביא לשיפור יסודי 

  . החל ביחס למורים ועד לשיפור בציונים, ספרית- הבית
  

 : הנחיות ברורות ואחידות לטיפול בבעיות משמעתיש צורך מיידי בקביעת 
 
  !וקצה סנקציה ראויה ת– מכל סוג - משמעת לכל בעיית .1

  
  , בתחילת שנת הלימודים, ישנם בתי ספר המחתימים את ההורים והתלמידים

  שתופעלנה בהם מוגדרים כללי בית הספר והסנקציות , חוזה/ תקנון /  אמנה על
  .על מי שעובר על כללים אלו

  
  . משרד החינוך הוא זה שצריך לקבוע מהו עונש רלוונטי עבור כל בעיית משמעת, לדעתי

  ולא להשאיר לכל, יש לעשות זאת בצורה אחידה שתחייב את כל בתי הספר בארץ
  מעבירה מסר , האחידות יוצרת שוויון.  בית ספר להחליט על כך בעצמו

  .ומונעת מצב שבבית ספר אחד מחמירים ובשני מחפפים" כולם באותה סירה"ש
  

  ? כיצד נקבע את חומרת ההפרה
  ): בדומה לעבירות תנועה(הנקודות שיטה אפשרית לדוגמא היא שיטת 

  והסנקציות תקבענה בהתאם, לכל הפרת משמעת ייקבע ניקוד בהתאם לחומרתה
  .  לניקוד ההפרה וכן לפי ניקוד מצטבר

  
  , ריכזתי רשימה מקיפה של בעיות משמעת מסוגים שונים' הבנספח 

  . ללא אמצעים אמיתיים-איתן מתמודדים המורים כיום 
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  : לנות לוונדליזם מכל סוג שהואס סבאפ .2
  

  :ס" צריך להוציא הנחייה לגבי פגיעה ברכוש ביהמשרד החינוך
  ". שברת שילמת "-ס יצטרך לשלם עליו "כל תלמיד שיגרום נזק כלשהו לרכוש ביה

  
  . בתי הספר לא אמורים לכסות מתקציבם את עלות הנזקים שנעשים על ידי התלמידים

 כך שכל התלמידים, ל בתי הספר מה עלותו של כל פריט ופריטמשרד החינוך יודיע מראש לכ
  .  והוריהם ידעו מראש מה המחיר שיהיה עליהם לשלם במקרה של נזק לרכוש

  .ס"זה יכול להוות גורם מרתיע שיעזור בשמירה על רכוש ביה
  

ם במהלך הטיולילרכבי ההסעה ונזקים שנגרמים  לגבי נזקים שגורמים תלמידים אותו דין יינקט
  -' באולמות הרצאות וכנסים וכו, באכסניות, השנתיים לחדרים בבתי המלון

    .יש לגבות את עלות הנזקים הללו מהתלמידים
  

   מעשיושלו יש תוצאה ושעליו לשאת בתוצאות לדעת שלכל מעשה ךצריתלמיד כל 
  . וזה צריך להיות ברור גם להוריו

 

  :אפס סובלנות לאלימות .3
  

   מקרה של אלימות ופשעכל לדווח למשטרה על מנהלים את היחייב משרד החינוך 
  .ס"שבוצע בביה

  רייטינג העלות את הלמשוך תלמידים וללרצונם , כולנו מודעים לתחרות בין בתי הספר
אך , ס"מוסיפה לרייטינג של ביהלתמונה ודאי שאינה  הכנסת המשטרה ,כעקרון.  ס"של ביה

 ם גור, מבלי להוציא את הכביסה המלוכלכת החוצהס" לסגור עניינים בביהניסיוןכל  -מצד שני 
לגרום ס ואף "גישה כזו תביא להמשך מקרי האלימות בביה: ס עצמו" נזק לביה,בסופו של דבר

  .םחומרתרמת להעלאת 
  

ס שמגלה אפס סובלנות כלפי אלימות ומזמין את "דווקא בי: על ההורים והמנהלים לשנות גישה
ושומרים קודם כל אחריות ס בו נוהגים ב"בישמש דוגמא ל י,המשטרה ברגע שמשהו חמור קרה

 .יעדיפו ההורים לשלוח את ילדיהם ס כזה"לביודווקא , על ביטחונם של התלמידים
 
כיום הנהלות בתי הספר אינן .  חייב לאפשר הוצאת תלמיד מפריע מחוץ לכיתהמשרד החינוך .4

  .ד מפריעוכך נותר המורה ללא אמצעים להתמודד עם תלמי, מאפשרות זאת
כמו שבבית כאשר ילד מתפרע שולחים אותו " (להתרגעות"בתי הספר צריכים לארגן מקום 

  , התלמיד יכול להירגע גם באמצעות עזרה בניקיון שולחנות).  לחדר להירגע
  .עטיפת ספרים או בעזרת כל משימה אחרת שתוטל עליו

   דקות39גוזל ילד שמפריע בכיתה צריך לדעת שבכל דקה שהוא מפריע הוא , אגב
  .זה מסר שנקלט טוב אצל התלמידים,  חשוב להגיד זאת לכיתה-משאר התלמידים 
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  תו העברס יש את הסמכות להחליט על " הפדגוגית של ביההחינוך יקבע כי למועצהמשרד  .5
של להפרעה גורמת הנוכחית התלמיד בכיתתו התנהגות  כאשר ,תלמיד לכיתה מקבילהשל 

  .כיתההאווירה הלימודית בוהעברתו תשפר את , ין של הלימודים למהלך התקממש
על  החליטדון בכך עם המורים הרלוונטיים ויהיה בסמכותה לס ל"על המועצה הפדגוגית של ביה

  .העברת התלמיד מיידית
 התרעה לפני ביצוע המעבר לכיתה לתלמידיש מקום לשלוח המועצה הפדגוגית תחליט אם 

  . המקבילה
 

, ס ולפרוזדורים" שתכוונה לחצר ביה, בכל בתי הספר מצלמות אבטחהיתקין משרד החינוך .6
  .של תאיר ראדה וזאת לאור המקרה הטראגי

  ,  בבתי הספרהקיימים ם והוונדליז את רמת האלימותתורידמצלמות נוכחות ה
  .ותעזור באיתור תלמידים משוטטים

  .מעשיים לא רצויים ואסוריםתרתענה תלמידים מלבצע המצלמות , עם כל הכבוד לזכויות הפרט
  .אך להפעילן רק בהפסקות, אפשר לשקול להציב מצלמות גם בתוך הכיתות

  
ברחובות העיר וגם בחלק מבתי , יש רשויות מקומיות שכבר התקינו מצלמות בגנים ציבוריים

  .לירידה משמעותית באחוזי האלימות והוונדליזם בעיר, לפי נתוני המשטרה, הספר והדבר הביא
 

  ס וזאת במידה "לבצע בדיקות שתן אקראיות בביהינחה שמותר רד החינוך מש .7
  .ויש חשד לשימוש בסמים

 
   התלמידים מטעמי בטחון בכניסה חיפוש בתיקיינחה שמותר לבצע משרד החינוך .8

  . לבית הספר ובמקרה של חשד בגניבה
 

  . תייםלפני עליה לאוטובוס בטיולים השנ" בדיקת ציוד" יאפשר לבצע  משרד החינוך .9
או כל ציוד שמסכן /סמים ו,  חריפההשתיי, על מנת לוודא שתלמידים לא הביאו איתם נרגילות

  . םאותם ואת  חבריה
  ,  משתכרים-   בו"ומכייפים" התלמידים נוסעים לבית מלון באילת ,יוםנכון לה

  .ס"ולשמו הטוב של ביה, ולפעמים גורמים נזקים עצומים למקום עצמו, מעשנים נרגילות
 

  ס "עם תמונה ועם סמל ביה" כרטיס תלמיד"לכל תלמיד ינפיק משרד החינוך  .10
  את ס "כך יזהה השומר בכניסה לביה.  עליו רשום שמם ותפקידם, ולמורים תג
  .  ויוכל להבחין בינם לבין אורחים לא רצויים,ס ומוריו"תלמידי ביה

   . ולהיפך, הכרטיס יכול לשמש מורה המבקש לזהות תלמיד שאינו שלו
  במסירת כרטיס התלמיד שלו כל תלמיד חייב למנהלים ינחה את המשרד החינוך 

  חובה זו והמנהלים יבהירו , בעל תפקיד בבית ספרומורה וכל פי דרישה של ל
  . לתלמידים ולהוריהם

 
   חייב להוציא הוראות וסנקציות כנגד תופעות כמו מריחת תלמידים משרד החינוך .11

,  "שמיכה", "כזובור"ל "תופעות מסוג זה ממשיכות בצה. הםבביצים וקמח ביום ההולדת של
  .'וכו" טקסי חניכה"

   ,ל הן פסולות ואסורות" כי תופעות כננחנך ,כבר מגיל בית הספריש לקוות שאם 
  .מסוג זה" טקסים" בעקבות ל"יפחתו או אפילו ייעלמו המקרים הקשים שקרו בצה
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  'מסיימי כיתות יב .12
  

  מתקרבים לסיום שנת הלימודים מרשים לעצמם היום לנקוט ה' תלמידי כיתות יב
  כאלה הגורמות נזקים כבדים, בשורה של התנהגויות בלתי הולמות בלשון המעטה

  . לבית הספר וכאלה המהוות סיכון ממשי לעצמם ולאחרים
  

   ושבעצם אין ביכולתו שלםאין שום סנקציה המאיימת עליהיודעים ש' תלמידי יב
  . ללמודסיימווון ש כי,םלהעניש בית הספר

  
  :'להלן דוגמאות לחלק ממעשיהם של תלמידי יב

  
  ":רונדו"    .א

  דוחסים למכונית מספר רב , ברונדו התלמידים מסכנים את עצמם בנהיגה פראית
  . חלקם עם חצי גוף מחוץ למכונית, של תלמידים

יגה פראית  האם נזקי גוף כתוצאה מנה-ונשאלת השאלה , הרונדו מבוצע בשעות הלימודים
  ? מי ישלם על נזקי גוף? ס ומשרד החינוך"זו היא באחריות ביה

  ?למי ההורים יבואו לאחר מכן בטענות
 

  : נזקי רכוש וונדליזם  .ב
  שימוש בצינורות המים, שימוש במטפי האש ופיזור האבקה שבתוכם בכיתות

  , שבירת שולחנות וכיסאות, זריקת שקיות מים על תלמידים ומורים, לכיבוי אש
  זריקת פצצות סירחון לתוך כיתות , ")הצפרדעים("שריפת פחי אשפה גדולים 

  , ס"שחיטת תרנגולות וזריקתן מגגות ביה, בהן לומדים תלמידים אחרים
  ש המשחקים הבאת כמויות אדירות של חול ים למגר, ס"שינוי צלצולי ביה

  .מסוג זה" יצירתיים"ועוד נזקים , ס"ולרחבת המסדרים בביה
  

ולדאוג כי , לקבוע סנקציות ברורות כנגד מעשים כאלה ומעשים דומים להםחינוך חייב משרד ה
  .מנהלי בתי הספר אכן אוכפים סנקציות אלו

  , מניעת קבלה של תעודת בגרות:  סנקציות יעילות יכולות להיות לדוגמא
  .ס"וכמובן חיוב בתשלום על הנזקים שנגרמים לביה, ביטול מסיבת הסיום והנשף
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  :מסיבות סוף השנה
  

משרד החינוך צריך להגדיר גבולות ברורים לגבי הפקת מסיבות סוף השנה של מסיימי כיתות 
יש לשאוף כי גם למסיבות אלו יהיה ערך חינוכי ולכן יש .  המתקיימות בין כתלי בית הספר' יב

.  ירה וצנועה ככל האפשרס וועדי ההורים לארגן מסיבות ברמת השקעה סב"להורות למנהלי ביה
ליזום הופעות , לקחת חלק פעיל ככל האפשר בארגון המסיבה' יש לעודד את תלמידי שכבת יב

 כאן יש מקום לתת -לעזור בהקמת התפאורה והקישוטים ובצילום האירוע , של תלמידים
  לתלמידים לבטא את שלמדו במגמות השונות 

  . קולנוע וכדומה, מוסיקה, מו תיאטרוןכ
  
  
  :מחוץ לכתלי בית הספר" פרטיים"שפי סיום נ
  

בשנים האחרונות מקובל שלאחר טקס הסיום הרשמי בבית הספר מארגנים התלמידים נשף 
  ,  יקר מאד כללבדרך -שוכרים אולם :  האמריקאיPROM -סיום בסגנון ה

  שוכרים לימוזינות, תלמידים משקיעים אלפי שקלים ברכישת תלבושת מיוחדת לנשף
  . כולל מופעי חשפנות, שמביאות אותם לאירוע ולפעמים גם מארגנים מופעים שוניםת או כרכרו

  
  אין למשרד החינוך דרך אמיתית לפקח על ,  באירוע הנחשב פרטימכיוון שמדובר

למרות שההורים אמורים להיות מעורבים ולקחת אחריות מליאה על ,  לצערנו .הנעשה בנשף זה
  .הרבה אלכוהול ולפעמים גם סמיםפרטיים יש בנשפי סיום , ילדיהם

  
  את החינוך להזהירמחובתו של משרד , ואולי דווקא בגלל אופיו הפרטי של הנשף, למרות זאת

  ,  שלהם בארגון מסיבת סיום פרטיתכל מעורבותמנהלי בתי הספר ומוריו כי 
ות דרך גביית כספים לאירוע וכלה בהשתתפ, החל מעזרה בניהול משא ומתן על שכירת המקום

 על הנעשה במקום ועלולה מטילה עליהם אחריות - בנשף והסכמה לשמור בכניסה לאירוע 
  .בגוף או בנפש, לעלות להם בתביעה במקרה של פגיעה ברכוש

   בעניין תביעת 7/11/2006 מיום פסק דין של כבוד השופט אליקים אברהםראו (
  ).  חוף גולן בכנרת, שנפצע בזמן מסיבת סיום שנת הלימודים בלונה גל'  תלמיד יב

  
מומלץ להנהלות בית הספר להטיל את האחריות לארגון הנשף הפרטי על וועד ההורים ולהנחות 

  .את המורים לא לקחת כל חלק בכך
  

  ' ט-ו' ח' ,  בסיום כיתות והיום נשפי סיום מסוג זה הפכו למקובלים גם: הערה
  ...'ואינם נחלתם הבלעדית של כיתות יב
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  הנשרה .13
  

בהקשר " מוצא אחרון"ס כסנקציה חמורה של "יש להחזיר את השימוש בהנשרת תלמיד מביה
  :של בעיות משמעת ואלימות החוזרות על עצמן ומסכנות את בטחון התלמידים והמורים

  
  כדי לא , וך הפך לאחד ממדדי ההצלחה של בתי הספרמכיוון שאחוז הנשרה נמ

  תלמידים עם בעיות התנהגות חמורות וקשותהיום למאפשרים להנשיר תלמידים 
המחיר הכבד מתעלמים מלהישאר במסגרת חינוכית רגילה שאינה מתאימה להם ובמקביל 

  .על כך שהתלמידים הטובים והמורים משלמים
  

  , ימשיך לעשות מה שהוא רוצה, ס"ביהאותו מילד שיודע מראש שאי אפשר להעיף 
   למה שייקח אחריות וישנה-ואם לא יכולים לגעת בו , "חסינות" לו שישכי הוא מרגיש 

  ?את דרכיו
  

  ס לעבור סיוט וסבל נוראי בגלל אותם תלמידים "מדוע על המורים והתלמידים בביה
  ??עם בעיות אלימות ומשמעת

  
  .אין הכוונה לזרוק את התלמיד המונשר לרחוב, הנשרה כאשר אני מדבר על -יש להבהיר 
יש למצוא לתלמיד מסגרת חינוך מתאימה לכישוריו : בהתאם לחוק חינוך חובה, הכוונה היא
  , "תיכון ההזדמנות האחרונה"כמו , חינוכי מוכר מוסדויכולותיו ב

  .בפיקוח משרד החינוך, או אפילו מסגרת חינוכית ביתית כלשהי
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  קנייה מחודשת של ערכיםה

   : ולדגלגאווה וכבוד למדינה .1
  

  ?מה קרה למסדרי הבוקר בבתי הספר והנפת דגל המדינה לראש התורן
  

   !מסדרי הבוקר חוזרים לבתי הספר ינחה שמשרד החינוך
  יום ראשון בתחילת שבוע הלימודים : תדירות המסדרים יכולה להיות פעמיים בשבוע

  .בסיום השבוע, וביום שישי
  

  , נוקשהושל מסגרת  של צבא יוצר קונוטציהש הוא מונח "מסדר"מכיוון ש
  . למשל" התכנסות בוקר"לזה  אפשר לקרוא
  ".להעמיד למסדר"ולא , לגרות למחשבה, להרחיב אופקים, העשירהכוונה היא ל

  
  : להתכנסות בוקר יש אפקט חשוב בעיקר בבית הספר היסודי

   .קשר חזק להתחיל איתו את היוםנותן ֶהש, זהו זמן איכות של מורים ותלמידים
  , ה יכול לחזק את תחושת השייכות לבית הספר ואת האווירה הלימודית בוז

  .ולהשפיע לטובה על תחושת הגיבוש של התלמידים
  

  , לשורשים שלנואת התלמידים וחברבהתכנסות הבוקר יש להביא תכנים ערכיים שי
   שחלקנו מתייחס אליה ,מדינה הזו ובבעם שלנו  לגאווהכוחני, יחזקו את המורשת

  !  והיא לא-ובן מאליו כאל מ
  לחשיבות , להקשבה לזולת, התכנסות הבוקר צריכה לחנך לסובלנות וכבוד הדדי

  .ולערכים דומים, לחמלה וכיבוד האחר והשונה, התרומה לקהילה
  

  , תלמידים שיפנימו את הערכים המועברים בהתכנסות הבוקר יעבירו אותם הלאה
  .בהמשך דרכם כאזרחים וכהורים

  
  כל פעם בנושא אחר,  למטרת הקניית ידע כללישל ההתכנסותמספר דקות ניתן לנצל 

  , של התלמידיםהכללי  וכך לשפר את מצב הידע ...")שישים שניות על"כמו (
  . רע- המצוי כידוע בכי

  ידי כך-אפשר להטיל כל פעם על כיתה אחרת את ארגון התכנסות הבוקר ולהגדיל על
  . ראת מעורבות התלמידים בנעשה בבית הספ

  
  .מומלץ להניף את דגל המדינה בתחילת התכנסות הבוקר

  יש לזכור כי יש לתת כבוד לדגל המדינה ולכן יש לדאוג שהדגלים המונפים יהיו שלמים
   מעורר חוסר כבוד ולאף אחד שמצבםלפעמים רואים דגלים מונפים , ולא קרועים

  .ממש אכפתלא 
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  ס כולם שווים בפני כולם"ביהב .2
  
  .ס כולם שווים בפני כולם" בביה–שרד החינוך חייב לשדר להורים ולתלמידים מ

   . עוברים לתלבושת אחידהכל בתי הספר
  

  די לתחרות הסמויה והלא סמויה מי מגיע עם , די עם הצגת כל המותגים לראווה
  מי נועל את הנעליים , מי משתמש בפלאפון הכי עכשווי,  1,000₪ -בגד ששווה יותר מ

  .ומי לא יכול להרשות זאת לעצמו... מי נוהג ברכבים היקרים יותר, ת יותרהיקרו
  

  יש למנוע את המנהג , וכדי לשמור על בטיחות התלמידים, כחלק מהתלבושת האחידה
  :  ס עם כפכפים ונעלי אצבע"להגיע לביה) של מורים ותלמידים כאחד(

  ...יה לרוץ לשם בריחה ייתכן שיהיו רגעים בהם צריך יה-לצערנו ושלא נדע מצרות 
  . בטוחים יותר לרגל התלמיד והמורה, המחזיקים היטב את כף הרגל, נעל או סנדל

  
של  כ מעבירים תחושה"ובסהשל חוף הים , של נעלי בית,  תחושה של חופשנעלי אצבע משדרים

  .זלזול וחוסר כבוד למקום כמו בית ספר
  , הספר- אין מקומם בביתעדיין, ריאולפריט לבוש אופנתי ופופלמרות שהפכו ל, גם הכפכפים

  .לא לתלמידים ולא למורות
  

  שכן תלמידינו היצירתיים מוצאים דרכים להפוך, חיוב בתלבושת אחידה אינו מספיק
 ברור גם לתלמידים "קוד לבוש"לקבוע לכן על משרד החינוך .  את התלבושת למה שהם רוצים

  .וגם למורים
  . סמל וכל השאר מותרתלבושת אחידה היא לא רק חולצה עם

   חולצה ומכנסיים אחידים תלבושת אחידה כללה ,בבתי הספר התיכוניים, בזמנו(
  ).וכן סוודר בצבע  אחיד בחורף

  
  .של התלמידים בבית ספרם" גאוות יחידה"התלבושת האחידה אמורה להיות גם 

  
  ).'דבנספח " קוד לבוש"ראה 

  
 

  :ש לרעה שימולפעמיםהגדרה מחדש של ערכים בהם נעשה  .3
  

  :ולהגדיר מחדש ערכים כמו להבהיר  צריךמשרד החינוך
  
   ."חופש דיבור"
  ."חופש אקדמי"
  ".חופש אמנותי"
   ."אנרכיה"
  ".דמוקרטיה מתגוננת "-ו" דמוקרטיה"
  ."חופש הדת"
  ".שיקולים אקדמיים"
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  ל והמרצה מסלק אותו "לא ייתכן שבמדינת ישראל מגיע לכיתה סטודנט במדי צה
   לא ייתכן שמעשה זה-וגרוע מכך , למרצה בעיניים" מפריעים"ל " כי מדי צהרשיעומה

   -של המרצה אינו זוכה לתגובה הולמת של ראשי האוניברסיטה וראשי המדינה 
  ".החופש האקדמי"הכל בשם 

  
לא ייתכן שמרצים דורשים חרם על האוניברסיטאות ועל מדינת ישראל כאשר הם עצמם ממשיכים 

 שיועילו בטובם מרצים -זו צביעות לשמה . רות עתק מהאוניברסיטה שבה הם עובדיםלקבל משכו
  .  אלה לקחת אחריות ולהתפטר מהאוניברסיטה

  . הם הרי פוגעים בכולנו
  , ומשרד החינוך, ראשי האוניברסיטאות,  של ההנהגהחריותחוסר איש פה גם 

  . ושים די כדי לחסלהולא ע, משמעי כנגד תופעה זו-שאינם מגיבים בקול גדול וחד
  

   -" וחופש הדת", "חופש הדיבור", "חופש אמנותי"גם עם ערכים אחרים כמו 
  . פשוט הלכנו רחוק מדי והבאנו את יישומם לקיצוניות מוגזמת

  
   האם לזו הכוונה–גם בשם הדת נעשו ונעשים עד היום דברים נוראיים , להזכירכם

  ? "חופש הדת"ב
  
 

  אהבת הארץ והכרת שביליה .4
  

  .  הנוכחיתםכונתתלהפסיק את הטיולים השנתיים במך  צרימשרד החינוך
  או שטיול שנתי אמור להיות??? למלון באילת" טיול"האם הטיול השנתי אמור להיות 

  ,  לכידות חברתית–גיבוש , אהבת הארץ, טיול המלמד ערכים של הכרת הארץ
  . 'עזרה הדדית וכו
  .וישנו באוהלים או באכסניות נוער ם הלכו ברגל בטיול השנתי התלמידי,לפני הרבה שנים

  . צריך לאפשר לנוער להכיר את האזורים השונים והיפים של המדינה דרך הרגליים
  . שנים רבותםהחוויות מטיולים אלו יישמרו בזיכרונ

  
   -בטיול השנתי יש להקדיש את הערבים לפעילות חברתית משותפת עם המורים 

  .  לשיר בליווי גיטרה, לשחק משחקי חברה,  לדבר-ורה להחזיר את הישיבה סביב למד
   זו תהיה הזדמנות עבורם -אפשר להטיל על התלמידים את ארגון הערב החברתי 

  .לגלות יצירתיות ויכולות חדשות
  , מעשנים, נשמע הרבה יותר טוב מלתת לתלמידים ערב חופשי בו הם משתכרים

  .והורסים את חדרי המלון
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  ינוך לסדר וניקיון ח .5
  

  . ואינה מסודרתה נקייאינה כאשר הכיתה ר שיעולהתחילאין  ינחה שמשרד החינוך
  .גם אם זו לא כיתתם הקבועה, העל כל התלמידים להשתתף בניקיונ, הכאשר הכיתה אינה נקיי

מלבד , וגמא אישית המחנכת אותםידי כך ד-ולתת עלמומלץ למורה לנקות יחד עם התלמידים 
  .משמעתלו, ים לומדהםשמירה על כבוד המקום בו לניקיון גם לוסדר ל

 ותורמת גם לשמירה טובה יותר על ,כיתה נקייה ומסודרת יוצרת אווירה לימודית נעימה יותר
  .ס ועל חפציו של התלמיד"רכוש ביה

  
  . ניקיון כיתתי של השולחנות והקירותמומלץ לבצע מידי פעם מבצע

אלא כפעילות חינוכית ,  לא כעונש-  אלא אחריהם,חשבון השעוריםמבצעי הניקיון לא יבואו על 
   .משותפת לתלמידים ולמורים

  
 

  ישורים לחייםכ .6
  

  ושמטרתו להקנות לתלמיד" כישורי חיים"משרד החינוך צריך להוסיף מקצוע שנקרא 
  .יום שלו- בחיי היוםלהם הוא עשוי להידרשידע ודברים בסיסיים 

   ,דיבלקדיחת , התקנת נורה, ר'תיקון פנצ, מיכתיבת מכתב רש: משימות כמו
  ,  סלטהכנת, סתימותפתיחת , שטיפת רצפה,  כליםשטיפת, ניסור,  מסמר בקירנעיצת
  ,  כפתורתפירת, נימוסי שולחן ונימוסים בכלל, שולחן לסועדיםסידור , חביתההכנת 
  .ועוד,  חולצה ומכנסייםגיהוץ

  
  . סבלנות ונימוסים, ך זה ללמד כבוד לבן המין השניניתן להוסיף לימודי ריקודים בזוגות ודר

  הסרטאת וכמובן " רוקדים"מובא בסרט הראו את סיפורו האמיתי של פייר דוליין (
  ").יורק רוקדת-ניו"
  

מהן , ק'צכיצד לכתוב ללמד אותם : את התלמידים הבוגרים יותר ניתן להכניס לעולם הכלכלה
 רפואיותהזכויות מהן ה, מה זה ביטוח,  אשראישימוש בכרטיסהיתרונות והחסרונות של ה

  , מהו ביטוח לאומי ומה זה מס הכנסה, והסוציאליות שלהם ושל משפחתם
  .משכנתא וכדומה, תוכניות חיסכון, חיסכון לפנסיה, מ"מע
  

  אלא לבדוק האם הם באמת כדאיים " מבצעים"ללמד אותם לא להתפתות אוטומטית ל
התחייבות , "מכירת חיסול", "סוף העונה" , 9.99, 1+1של " מבצעים"איך עובדים עלינו עם (

  ).  'שדרוג מיותר של טלפון נייד וכו,  שנים3-כובלת ל
  

) הבנות מלאכת יד והבנים מסגרות(מלאכה , כלכלת בית, פעם למדו בבתי הספר היסודי תזונה
  .וכן חקלאות

  למדו לבשל, מטבח תלמידים היו תורני ,ס"צהרים בביהכאשר הייתה האפשרות לאכול 
  .את האוכל שהוגש וניקו את המטבח ואת חדר האוכל
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  ערכי תנועות הנוער .7
  

  .בני הנוערמובן ומקובל כי לתנועות הנוער חלק חשוב ומרכזי בפעילותם של 
  .אני רוצה לקוות כי תנועות הנוער של היום עדיין שמות דגש על ערכים חינוכיים ולאומיים

ספרית ומתנהלת לאחר -זכור כי פעילות תנועות הנוער היא פעילות חוץ בית יש ל,יחד עם זאת
. הצהרים ולהתייחס אליו ככזה- לראות את פעילותן כעוד חוג אחריש לפיכך -שעות הלימודים 

 הם מתאמנים ארבע פעמים בשבוע ובנוסף -בחוג כדורגל  המשתתפים יש תלמידים -למשל 
  ובכל זאת, להיות מרוחק מביתםמקום שיכול משחקים בשבת בליגה ְ:

  כפי שמתחשבים בחברי , שלקחו על עצמםאף אחד לא מתחשב בהם ובעומס הפיזי 
  .תנועות הנוער

  
  .צ בפעילות בתנועות הנוער"למשרד החינוך ולהורים חשוב שתלמידים יבלו את שעות אחה

מתקצב את וך משרד החינולכן , בקניוניםזה עדיף כמובן על שוטטות ברחובות או , מבחינתם
כי ,  אלא שבשנים האחרונות נדמה .בהתאם לגודל התנועה, בהרבה מאוד כספיםתנועות הנוער 

הספר ולהצלחה בלימודים -תנועות הנוער שכחו להדגיש בפעילותן את החשיבות שיש לבית
  אות על חשבון הפעילות רבות מהפעילויות שלהם ב.  החניכיםלעתידם של 

  .מחויבותם של התלמידים ללימודים נפגמת, ה ממשית שכןספרית וזה יוצר בעי- הבית
  

  , כי ההורים זוכרים לטובה את תנועות הנוער כפי שהיו בתקופתם, סביר להניח
  האם תנועת הנוער , על ההורים לבחון היטב, אך היום.  ואת הערכים להם חינכו אז

" מכורים"דים ההופכים  כיום יש תלמי-אליה משתייך ילדם אכן עומדת בציפיות שלהם כהורים 
  ס "בעוד שביה, לתנועות הנוער ונותנים עדיפות עליונה לשבט ולתנועה

  . והישגיהם בלימודים נמצאים עבורם בעדיפות נמוכה יותר
  כי הלימודים, על ההורים להבהיר לילד ולראשי התנועה בה הוא חבר, במקרים כאלה

  .הם בעדיפות ראשונה
   ולהתייחס ,החניכיםלהיות מעוניינים בהצלחת גם ראשי תנועות הנוער צריכים 

   .משהו משני או שוליבסיס לעתיד ולהצלחה בחיים ולא כלימודים כהצלחה בל
  

  ורואים בהשקעה בתנועת הנוער , ייתכן שיש הורים שחולקים על דעתי בנושא זה
  הורים אלו צריכים לקחת בחשבון . את הדבר החשוב ביותר לילד בתקופת גיל ההתבגרות

  " להפיל"את האפשרות שתהיה ירידה בהישגים של ילדם ועליהם להיות הוגנים ולא 
  כמו כן עליהם לקחת בחשבון כי ייתכן והילד ייאלץ לתקן.  את האשמה לכך על המורים

  .או להשלים ציוני בגרות לאחר הצבא
  

  להפעלת לחץ חברתי קשה, לתנועה מובילה לעיתים" ההתמכרות"יש לזכור כי , בנוסף
ועל אלו המעוניינים לצאת , ל אותם תלמידים שאינם מעוניינים להצטרף לתנועה מלכתחילהע

  חברי תנועת הנוער משתמשים לא פעם בעונש החרם .  מהפעילות התנועתית
  .  להשפיע מאד לרעה על נפש התלמיד המוחרםעלול, כידוע, וחרם" מורדים"כלפי אותם 
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  אך ההתחשבות , תנועות הנוערן להתחשב בפעילויות בתי הספר עושים מאמץ עליו
  , ס מתי יהיו מבחנים" נוצר מצב אבסורדי שהתנועה קובעת לביה-איננה הדדית כלל 

כרגיל מבלי להתחשב מתקיימים הטיולים בצופים , משלל( מתי ייעשו תגבורים ומתי ילמדו
  .)פסחהבחופשת  המתקיימים, מרתונים לפני בחינות הבגרותאו אפילו ב, 'במועדי ב

שכאשר בעלי תפקידים בבית הספר מבקשים עזרה מחניכי , לפעמים קורהלצערי , יתירה מכך
  ".  אני צריך להיות בשבט,אין לי זמן"דווקא הם מתחמקים בתירוץ , התנועה

  
 ס נמצא בעדיפות ראשונה"משרד החינוך חייב לשים גבולות ברורים ולהגדיר שביה, לפיכך

  !ה צריך לעבור להנהלות בתי הספר ולהוריםהמסר הז .מבחינתו
  : שאף אחד לא שם לב אליו ניגוד אינטרסיםנוצר בעצם, ללא הבהרה כזו מצד משרד החינוך

הישגי התלמידים , משרד החינוך משקיע בתנועות הנוער ובמקום לקבל תמורה על השקעתו
  .דווקא יורדים

כשלוקחים אותם , וצאות הפוכות מהרצויזוהי דוגמא נוספת כיצד רעיון וכוונה טובה מניבים ת
  .לקיצוניות

  
  יש בתי ספר שמתגמלים את ראשי הגדודים של הצופים על תפקידם זה , בנוסף

  .  נקודות לציון ההגשה שלהם בכל המקצועות3-5ומוסיפים 
  אפליה גם בקרב חברי תנועת הנוער, בין היתר, כי הוא יוצר, זהו תמריץ שלילי, בעיניי

   שאינם מקבלים תגמול כלל , לתלמידים המשתתפים בחוגים אחריםוגם בהתייחס
  ).מוסיקה וכדומה, אומנות, כמו חוגי ספורט(

  
אך אם בכל זאת יחליט משרד החינוך שיש , אינני בטוח בכלל שיש לתגמל תלמידים על חוגים

  לקבוע קריטריונים אחידים  יהיה חייב אז -תלמידים שמגיע להם תגמול כלשהו 
  .   גובה התגמול המגיע להםומיהם תלמידים אלו ומהולפרט  הספר לכל בתי

  . אחידות כזו תמנע אפליה ותעשה סדר גם בנושא זה
  

אשר הוציאו ציונים מצויינים , רבים מאדהיו לי תלמידים ,  ולמען הגילוי הנאות,למרות האמור
   .תנועת נוערבלמרות היותם חברים  ,ל" יח5רמה של ב

  , ן כי אני מביא את התמונה כפי שאני רואה אותה באזור המרכזחשוב לציי, כמו כן
  .וייתכן שבמקומות אחרים בארץ הדברים נראים אחרת
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  . חינוך לתזונה נכונה–נפש בריאה בגוף בריא  .2
  

   הממוקמות בתוך משרד החינוך והנהלות בתי הספר צריכים לפקח על הקפיטריות
  פחמימות פחות ו בריא אוכלים יותר אוכללמידים  שהתולהבטיח, בתי הספר

  . במקום משקאות ממותקים יותר מיםושותים, דברי מתיקהו
  

 -בהם מוגשות לתלמידים ארוחות צהריים , פיקוח צמוד הכרחי במיוחד בבתי הספר היסודיים
יש לשים לב להרכבו התזונתי של האוכל וכמובן לרמת התברואה של האוכל המוגש בבתי 

  .לדרוש לבצע בדיקות מעבדה קבועות של המזון  לשם כך יש.הספר
 גם אכילה מהירה מדי -יש לתת לתלמידים מספיק זמן כדי לאכול את ארוחת הצהרים , כמו כן

  .אינה בריאה
  

  ס"החטיפים והמשקאות הממותקים משטח ביה, ממתקיםהמכונות יש להוציא את 
  סוכר - יאות ובמשקאות דליל בחטיפי בר" למלא את המכונות הנ-חילופין או ל

  . מים-ובעיקר 
  

  .ס לעורר בקרב תלמידיו את המודעות לתזונה נכונה ובריאה"מתפקידו של ביה
  
  
  

  שירות לאומי .3
  

עבודה ולעבוד , ולהתנסות בעבודה במשק ובחקלאותמשרד החינוך יאפשר לתלמידים לצאת 
  . שירות לאומימה שנקרא בעבר , )אורוות וכדומה, רפתות, לולים, קטיף(פיזית 

מצד אחד זה יאפשר לתלמידים להתנסות במשהו . גם זו חוויה שלא תישכח אצל התלמידים
  . ומצד שני יעזור לחקלאות, ה שיש בו אלמנט של עזרה לאומית ואפילו גאוו,אחר

 דרכים הכוללת עזרה לקהילה ב,יש להכניס התנסות זאת כחלק מפרויקט המחויבות האישית
   .נותשו
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  בדק בית במשרד החינוך

  
  !!! תקציב משרד החינוך הוא השני בגודלו אחרי תקציב משרד הביטחון, מצד אחד
   אנו הולכים לאחור בכל-תוצאות פעילותו של משרד החינוך בשטח עגומות , מצד שני

  , אם זה בהישגי התלמידים במקצועות השונים ביחס למדינות המערביות: הקשור בחינוך
  .ה בנושא האלימות והמשמעתואם ז

  
משרד החינוך חייב בלשון המעטה ולכן , ברור שמשהו בתפקודה של מערכת החינוך לוקה בחסר

  .בדק בית רצינילעשות 
  

  ורק לאחר מכן ,  להסתכל תחילה במראה-דבר בסיסי שאני דורש מהתלמידים ומההורים 
כאשר " רפורמות" לדרוש מאחרים לא ניתן  -כך גם לגבי משרד החינוך , לבוא בטענות לאחרים

  :"הבלגן חוגג"אצלך בבית 
  מנת להבטיח -על, שקיפות גדולה יותר לגבי חלוקת הכספים האדירים של המשרדיש לדרוש 

  .מנת למנוע בזבוזים ומעילות בכספי המשרד-שהכסף יגיע באמת למקומות הראויים לו ועל
  

  
  מנגנונים מנופחים

  
  והמנגנון המנופח ,והאבטלה הסמויה והגלויה ששוררת שם תמנגנון המנופח של הפקיד5ה

הם ) ואחריםיועצים , מומחים ,אנשי אקדמיה, סגנים( ושל קבלני המשנה למפקחים ,מפקחיםשל 
   הבא על חשבון תקציב משרד החינוךמ רציני ח נת"אוכלים"שנגנונים דוגמא למ

  מקבלים את מה הם שכלל לא בטוח אם, "השטח "דהיינו  -התלמידים והמורים צרכי 
  . 'לימוד וכו-עזרי, תקני שעות, בחינת כספיםשבאמת אמור להגיע אליהם מ

  
  " מתווכים"יסודיים באמצעות -יש לבדוק לעומק את כדאיות העסקת המורים העל, כמו כן

  :כגון הרשויות המקומיות
  ייכיםהם שאו מהרשת אליה /מהרשות המקומית ומשכורתם מקבלים את כיום מורי התיכונים 

יש  העיריי או רשות המקומיתכל  ב). ועוד' י"קרן רש, ֵקרן קרב, ת"רשת אמי, עמלרשת  ,אורטרשת (
  ', אדם וכו-ומנגנון כוח,  מנגנון אדמיניסטרטיבי,מנגנון פיקוח, מחלקת חינוך

  . ובקרנות החינוך השונותברשתותוכך גם 
  ... תיווך בדרך כלל משלמים יותרעל.  נראה שיש כאן כפילויות וריבוי מנגנונים שלא לצורך

  
  , לייעל מחוזות ולקבוע סדרי עדיפויות הגיוניים לחלוקת משאבים, יש לצמצם מנגנונים

  .באופן שישרתו באמת את קידום החינוך וחיזוק העוסקים במלאכת החינוך
יש לדרוש מהרשויות המקומיות ומרשתות החינוך שקיפות מליאה של הקצאת הכספים המועברים 

יהם ממשרד החינוך כך שיהיה ברור שכספים אלה מנוצלים למטרות חינוכיות בלבד ולא לכיסוי אל
  . בתחומים אחריםתגירעונו

  
ולרשויות , י"רש, אורט, נראה שמשרד החינוך העביר את האחריות ממנו לרשתות כמו עמל

  הפרטת ול, המקומיות כחלק ממדיניות שתוביל בסופו של דבר להפיכת המורים לעובדי קבלן
  .ערכת החינוךמ
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  שינוי תכוף של תכניות לימודים

  
  

   כמעט ספרי הלימודעקב כך משתנים ו, משנה תוכניות לימודנוצר הרושם שמשרד החינוך
  ."כל שני וחמישי"

  . ובאיזה היקף יש לשנות, כיצד, לפני כל שינוי בתכנית לימודים יושבות וועדות הדנות אם
 ,פרופסורים, דוקטורים, יועצים: חיצוניים" קבלני משנה"מבוטל של  כל וועדה נעזרת במספר לא 

  .  וכדומה, פקידות, מזכירות
  .עד שהן מוציאות תחת ידן תוכנית חדשה, לפעמים יושבות וועדות התכנון מספר שנים לא מבוטל

  
  ,  לחינםנדמה שהיא השקעהשלפעמים , כל שינוי תכנית פירושו השקעה כספית גדולה

  .'וכו" תכנית חדשה"ושוב ל" תכנית ניסוי"הופכת ל" תכנית חדשה"כל שכן כמעט 
  .זה מצליח בעיקר לבלבל את המערכת, בינתיים -ד התלמיהישגי  שיפור בביאעדיין לא מכל זה 

  . ובלי תכלס"רעש וצלצולים"עם הרבה " גז בניוטרללתת פול " כמו נראהלפעמים זה 
  

  : ינואנו המורים למתמטיקה חווים זאת על בשר
  , בשנים האחרונות שינה משרד החינוך מספר פעמים את תוכניות הלימוד במתמטיקה

 - וכותבי הספרים, התלמידים, המורים -ואנו , נראה במטרה לשפר את הישגי התלמידיםפי הכ
  . שינינו ופעלנו בשטח בהתאם, השתלמנו

לצערי אין הדבר אך , ג את יעדיולו היה משי, שינוי תכניות הלימוד יכול היה להיות מבורך, על פניו
אותה ומביא תוכנית משרד החינוך מבטל  ,שלומדים ומסתגלים לתוכנית חדשה אחתעד , בפועל . כך

יוצאים נגדה ברגע , כאשר אותם אלה שחיברו את התוכנית הראשונה ודברו בשבחה, חדשה אחרת
   .שהחליטו להחליפה בתוכנית הבאה
הגענו  ונדמה שעוד היד נטויה ועדיין לא, מתוכנית לתוכניתכך מתגלגלים המורים והתלמידים 

   ".למנוחה ולנחלה"
  

ואת   המאיישים את הוועדות לתכנון ובדיקה של תכניות לימודים,היועצים החיצונייםרוב מכיוון ש
בוועדות אלו רב יותר  מומלץ לדעתי לתת משקל,  אינם אנשי שטח,הוועדות לחיבור בחינות הבגרות

   .מוכחיקים בעלי ניסיון למורים וות
  

  .זה יכול למנוע טעויות ולייעל את פעילות הוועדות
  

ת וגילו א, ל" יח5  שלכאשר נפלה טעות רצינית בטופס בחינת הבגרות במתמטיקה בשאלון, לדוגמא
 להצדיק זאת  החינוך בכירים במשרדניסו, החלהכבר  ת הבגרות שבחינאחרי חצי שעה טעותה

התבוננו במנה ) וביניהם מתמטיקאים בכירים מהאקדמיה (כל הבודקים "  -  כמו מביכיםבתירוצים
  וראו רק את זנב הטור המתקבל ולא התייחסו לערכו של 

  ".האיבר הראשון
  

  , הדפסתה לפניידי מורים וותיקים ומנוסים -סביר להניח כי אם הבחינה הייתה נבדקת על
  .חילהנמנעת מלכתהייתה קשה בשאלה באינדוקציה טעות כזו 

  
 -שמשרד החינוך מסתתר מאחוריהם , "מתמטיקאים בכירים מהאקדמיה"מעניין מאד מי הם אותם 

  , הנפנוף בדגל. שמותיהםלפרסם את , למען השקיפות, לדעתי מן הראוי
סתימת פיות והסתרת , נותן תחושה של זלזול במורים" בכירים מהאקדמיה"תחת כותרת אנונימית 

  .אינפורמציה
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  האם סגרו?  עמדה הראשון שכתבתי התרעתי ושאלתי האם הפיקו לקחים מטעות זובנייר
גם , ולצערי....אבל אצלנו עולם כמנהגו נוהג? את כל הקצוות על מנת שמקרים מאין אלו לא יישנו

  .היו עוד מספר פאשלות בבחינות הבגרות הבאות במתמטיקה, לאחר מקרה זה
  

לשנות , מראה כי אין שום כוונה להשתפר, מצבים כגון אלהאי לקיחת אחריות של משרד החינוך על 
   .אלא לשמר את המצב הקשה הקיים, דברים ולהתקדם

  
, ולמרות שאישית לא היה לי חלק באותם ביזיונות, אחרי מקרים וביזיונות מאין אלו של משרד החינוך

, סדר, משמעת, וקלעמוד כמורה מול תלמידים ולדרוש מהם די, בלשון המעטה, אני מרגיש לא נוח
  .'השקעה וכו, לקיחת אחריות

  
משרד החינוך דוגמא נוספת להקצאה לא נבונה של מאמצים ומשאבים היא ההשקעה מוגזמת של 

תוצאות מבחנים  החשש הגדול של משרד החינוך מ-ה "בהכנה ספציפית של תלמידים למבחני הפיז
   ,כלפי מטה עד אחרון המורים והתלמידים מלמעלה אלה מחלחל

  שוב על חשבון, שעות רבות מאד מושקעות בנושא. ויוצר מצב של יציאה מכל פרופורציה
  , יוצא שאת הכוחות והאנרגיות משקיעים במקום הלא נכוןשעות הלימוד הרגילות ו

 אין קפיצת מדרגה משמעותית –ל "כל ההשקעה הנלמרות ש ,לא ניתן להתעלם מכךשהרי 
   . בלבד41 -ל במקום ה ישרא-והן עדיין עגומות , תוצאותב

  
  
  

  חיזוק מקצועות היסוד
  

מתפקידו של משרד החינוך לדאוג לעתיד המדינה ולכוון את הנוער להשקיע יותר במקצועות 
  .עוצמתה החברתית והכלכלית של המדינהלפיתוח שמהווים בסיס 

  
גרות הוא הגענו היום למצב בו מספר מקצועות הבחירה לב, מתוך רצון ללכת לקראת התלמידיםשוב 

, הרפואה-מדעי, סוציולוגיה, משפטים, פסיכולוגיה, יפנית, סינית, איטלקיתעצום וכולל מקצועות כמו 
  .מוזיקה ועוד ועוד, קולנוע, תקשורת, תיאטרון, מחול

  
  מפקחים אזוריים , יועצים, מאחורי כל מקצוע בחירה שכזה יש מנגנון שלם של פקידות

 מבחינת -נכון היה יותר שאולי ,  של כספיםצאות כבדות מאודהווכל זה מסתכם ב, ר"מפמוכמובן 
  .לאומיות עליהן אני מדברהמשימות  להשקיעם קודם כל ב-סדרי העדיפויות הלאומיות 

  .....רים" מפמ70התפלאתי שנאמר לי שיש מעל 
  

  ,  להם ציונים גבוהים בתעודת הבגרות המבטיחים,חלק מהתלמידים בוחר במקצועות קלים
  להפגין רמה סבירה שלו, להבהיר את עצמם בכתב ובעל פה,  שיחה ברמה סבירהאך לנהל

  .  כל זה מהם והלאה- ידע כללי 
  

  .שקדנות ועבודה מאומצת הפכו למילה נרדפת לפרייריות.  הכל רדוד- במצב שנוצר היום
  , לתעשייהוטכנאים הנדסאים , יש סכנה אמיתית שבעתיד לא יהיו מספיק מהנדסים

כבר היום חסרים במערכת החינוך מורים טובים  .אנשי מדע ואנשי חינוך, פיק רופאיםלא יהיו מס
   .והמצב הולך ומחמיר, ועודבפיזיקה ובכימיה , במתמטיקה

   
  
  
  



  כל הזכויות שמורות למאיר בכור©
 

53

  
  

  נוצר שבחלקו הגדול , מתי בדיוק מתכוונת המנהיגות להתחיל להתערב במצב הקשה
  !?בגלל מחדליה

  
, שה שבתיכון לומדים מקצועות בסיסיים וכישורים לחייםלגיאת החזרה  לשקול ברצינותאולי צריך 

  .שבו מעניין אותו להתפתחלעצמו את המסלול חופשי לבחור ולאחר התיכון כל תלמיד 
יש לחזק את התלמידים קודם כל במקצועות היסוד ולהשקיע  ,ראשיבמקום להפוך כל נושא למקצוע 

  :כפי שנאמר-תו לאחר שעות הלימודים מעניין אוללמוד מה שיכול כל תלמיד .  בהם את המירב
  ..."לכל זמן ועת לכל חפץ"
  
  
  

  שעורים פרטיים
  

 ,שעורים פרטייםנעזרים ב באזור תל אביב  בתיכוניםמהתלמידים  50%מראות כי מעל  העובדות 
  .שעורים פרטייםב מהתלמידים נעזרים 45% -ובבית הספר היסודי כ

  
  . לי זה נותן הרגשה לא נוחה-לפגם ל טעם "אני רואה באחוז הגבוה הנ ,כמורה

  ? כמורה מעמיד אותיבאיזה אור זה
  ?החינוך כולהמערכת באיזה אור זה מעמיד את 

  
   למרות אחוז השעורים הפרטיים הגבוה והתגבורים שניתנים לתלמידים -למיטב ידיעתי 

  עדיין אחוז הלומדים בחמש יחידות מתמטיקה בכל הארץ, בנוסף למערכת השעות הרגילה
  .הוא מאוד נמוך וגם הממוצע הארצי בחמש יחידות מתמטיקה נמוך מאוד

  
מושקעות בהכנה למבחנים שעות רבות שוזאת למרות , 41 -למקום ה ה ירדנו"הפיזבמבחני גם 

  .טפיםעל חשבון הלימודים השו, אלה
  

  !!!שמשהו לא עובד במערכתנתונים אלו מחזקים את דברי 
  

 על "לעוס"הלימוד את חומר לקבל וצריכים יותר להיות מפונקים התלמידים הפכו ייתכן כי חלק מ
  , מאשר להתמודד בעצמם עם חומר הלימוד, וייתכן כי קל להם יותר לקחת מורה פרטי, מגש

הינו תוצאה נוספת של הֶ;ֶשל , כך-אך לדעתי הצורך בשיעורים פרטיים באחוזים גבוהים כל
  :  בהתנהלותו של משרד החינוך

  
   "אלא רק את צורת הכפית, את מי שמאכילים בכפית לא לומד דבר:  "עברכבר נאמר ב

  
  אך מצד שני למורים, מצד אחד מעלה משרד החינוך את הדרישות הלימודיות מהתלמידים

  ).ראה פרק המורים(לא ניתנים הכלים המתאימים להתמודד עם העלייה בדרישות אלה 
  ין דרך להקדיש זמן לתלמידים המתקשיםלמורה א,  תלמידים בכיתה40שכאשר יש , ברור גם

  .פונים תלמידים אלו לעזרתם של מורים פרטיים, בלית ברירה, ולעזור להם להדביק פערים ולכן
  

   באמצעות נהלים והוראות שאינם תואמים-את הבעיה , משרד החינוך יוצר במו ידיו, כלומר
  . המערכת עצמה אין הוא מספק את הפתרונות בתוך–ואף גרוע מזה , את המציאות

על ההזדמנות ,  השמחיםמורים פרטיים, נכון להיום, ממלאים,  משרד החינוךצריוואקום שאת ה
  .להגדיל את הכנסתם הנמוכה
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  .בסופו של דבר יוצא שההורים משלמים על החיסכון של משרד החינוך בהקצאת שעות ותקנים
   -ורים פרטיים יקרים יום שאינם יכולים לממן שע-אך יש לזכור שיש הורים קשיי

תלמידי מה עושים ? כסף למורים הפרטייםברשות הוריהם  תלמידים שאין אותםמה עושים 
  ? ותריפריהפ
  

  לצורך שנוצר בתגבור, במחיר שווה לכל נפש, משרד החינוך חייב לתת פתרון הולם
  !ובשעורים פרטיים

  
רה המקצועי יכולה לעשות שעה אחת נוספת במערכת השעות של המוש, צריך להדגיש, קודם כל

 תחת ,תרגול הכיתהל לשמש נוספת יכולהשעה . עבור התלמידים בכיתה" ארץושמים של הבדל "
דבר שיעזור לסגור פערים ולשפר , ואפילו לאפשר יותר למידה בקבוצות, עיניו הפקוחות של המורה

  . את הבנת החומר והטמעתו
  

  שיינתנו ,  להקים מערך של שעורי עזרמשרד החינוך צריך לעודד את בתי הספר, כמו כן
  , הלשון, האנגלית, אחר הצהרים לתלמידים מתקשים במיוחד במקצועות המתמטיקה

  .והספרות ועוד, החיבור
  . המלמדים במשך היום את התלמידיםולא עם אותם המורים

   שכזה יכול לעזור לאותם תלמידים שבגלל בעיות מימון אינם לוקחיםמערך שעורי עזר
  .ואנו עלולים לאבדם בדרך,  שיעורים פרטייםכיום

  
  , כיום יש בתי ספר המאפשרים לחברות פרטיות לתת שיעורים פרטיים לקבוצות תלמידים

  .בתוך בית הספר ולאחר שעות הלימודים
ניתן לתגבר את מערך שעורי העזר גם במורים שכבר יצאו לפנסיה וישמחו למצוא תעסוקה , לדעתי

  .  תרום לקהילהובאותה הזדמנות גם ל
גם מצד התלמידים , צריך רק לדעת לתפעל אותם ביעילות ולתת להם את הכבוד המגיע להם

ניתן ליצור מערך דומה של פנסיונרים שיעבירו שיעורי העשרה בנושאים , בנוסף.  שנעזרים בהם
  .שונים וגם זה יכול לחסוך כספים הנלקחים כיום מההורים

  
שכתבתי בנושא  היה מתייחס בכובד ראש לנייר העמדה הראשון אם משרד החינוך: במאמר מוסגר

נתתי מספר פתרונות שיעזרו  שלפחות במתמטיקה ,היה מוצא, "שיפור ושיקום הוראת המתמטיקה"
, בין היתר, באופן כזה שיצמצם, החל מבית הספר היסודי, לבנות את תכנית הלימודים במתמטיקה

   .רביםיים את הפערים הגורמים לצורך בשיעורים פרט
  

  למרות הנאמר במכתבו,  כלשהו במשרד החינוךמאז ועד היום לא נקראתי להשתתף בדיון
  ).'ראה נספח א(ל משרד החינוך "מנכשל 
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  ס "ידי ביה- פיקוח על גורמים חיצוניים המועסקים על
  

 פרטיות ותוקרנ עמותות ,מסחריות חברות של והולכת גדלה מעורבות ניכרת האחרונות בשנים"
  מידע היעדר ואפילו שליטה היעדר על מצביע החינוך משרד סקר...הספר בבתי

   החינוך שמשרד כך על מצביע הוא עוד.  במערכת הפרטיים הגופים של מעורבותם על
   .החינוך במערכת כיום הפועלים פרטיים גופים מאות על בקרה או פיקוח של תהליך מקיים אינו

   .הספר בבתי ארגון של פעולתו לאישור תהליך של הסדרה או מנגנון כל אין למעשה
 של ואפילו האדם כוח איכות ל ש,ההוראה תפיסת של ,התכנים של ולבחינה לבדיקה מחייב נוהל אין

 ,שלב בשום כניסה מבחן לעבור מתבקשים אינם גם הם .הארגונים יעדי
  ."יחיצונ לפיקוח נתונים אינם וממילא

   ).מכון ון ליר בירושלים, 2010ח שנתי "דו, "בין הציבורי לפרטי("
  

  או שיעורי העשרה לתלמידים /בין השאר מדובר בגופים המספקים שיעורים פרטיים ו
  ,  בנייןבלנים ופועליק, ס"גופים המעבירים חוגים שונים בביה, לאחר שעות הלימודים

  . וכדומה בצהרוניםהאחראיים על הארוחות המוגשותקבלני מזון 
  
  

  שמירה על טיב הערכים להם נחשפים התלמידים 
  

  :פיקוח על מרצים חיצוניים
  

   להרצות בפני התלמידים שהמרצים המוזמניםמשרד החינוך חייב לפקח ולהשגיח על כך 
  ים חינוכיה ים רקע ראוי ויהוו דוגמא למסרי בעלויהי) ים נחשב"ססלב" םגם אם ה(

  .רוצה להעביר שבית הספר
   כניסה למנוע, המביעים דעות כנגד המדינהמרצים של לבתי הספר למנוע כניסה יש 
  .נוילא כך נרצה לחנך את תלמיד -או שמטיפים להשתמטות   שלא שרתו בצבאסלבסשל 

  
  :פיקוח על תכנים במדיה

  
  , הרי שעדיין מדובר בחינוך ולכן, שורת מחוץ לשעות הלימודיםלמרות שמדובר בחשיפה לתק

  צריכים לבדוק את תכני הפרסומות בטלוויזיה, בשיתוף עם הגורמים הרלוונטיים, משרד החינוך
חינוכיים -או לא/או אלימים ו/ויחד לעשות מאמץ על מנת להוריד פרסומות המעבירות מסרים מינים ו

כמו משחק כדורגל באמצע פטרול (או מסר של חוסר אחריות , )כמו למשל בריחה של ילד מהבית(
  ).  ל"של צה

  .על ההורים וזלזול בהם" צחוקים"ל לגבי ְסָדרות המעבירות מסרים לא חינוכיים כמו למשל "כנ
  

  , אבל למשרד החינוך, ההורים הם אלו שבעצם צריכים להיות מוטרדים מהנושא, אמנם
  .הכוח השפעיש יותר , כמשרד ממשלתי

  
  , אני מודע לקושי להתמודד עם בעלי ההון המחזיקים בערוצי התקשורת השונים

  .בנושא זהלהתמודד מולם יש לעשות מאמץ , אך אם חינוך ילדינו חשוב לנו
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  שיתוף פעולה עם משרדי ממשלה אחרים
  

  להעלות את צריך לעשות מאמץ ,בשיתוף עם משרד התחבורה  ,משרד החינוך  .א
  ,הן לנהיגה במכוניות והן לנהיגה בקטנועים, 18 -ל יון הנהיגהקבלת רישגיל 

  . 'טרקטורונים וכו, אופנועים
  .בצבא, 18ואת הנשק האמיתי מקבלים בגיל , וא נשקהרכב 

  דווקא להוריד המגמה היא  ש,אך יש שמועות, אמנם  יש וועדה בין משרדית בנושא
   .ביותרוזו לדעתי תהיה טעות חמורה , גיל קבלת הרישיון את

ולנוער בגילאים הצעירים יש , יש לזכור כי הנוער הצעיר אינו מבין שהוא מקבל לרשותו כלי נשק
גם באמצעות השתתפות במרוצי מכוניות ובנהיגה פרועה וחסרת , נטייה להשוויץ ולהוכיח אומץ

  .אחריות
 

, סיירות (מומלץ למשרד החינוך לבחון אפשרות לקבל משלטונות הצבא את תאריכי ימי הגיבוש  .ב
  כדי שאפשר יהיה לתכנן, המתוכננים בשנת הלימודים) הים-חיל, שייטת

  .ס בהתאם"את מועדי הבחינות בביה
  ,  כולל בחינות מתכונת-באופן זה נמנע מצבים בהם תלמידים מחסירים בחינות 

  . ל"בגלל ימי הגיבוש הנ
 

  ת הסלולרמשרד החינוך חייב לבוא בדברים עם משרד התקשורת ולוודא כי חברו  .ג
  . לא תעמדנה אנטנות ליד גני ילדים ובתי ספר

 
  מנת למנוע התקנת -משרד החינוך חייב לבוא בדברים עם משרד התשתיות על

  ולחילופין לוודא כי בתי ספר חדשים , קווי מתח גבוה מעל בתי ספר קיימים
  .לא יוקמו מתחת לקווי מתח גבוה קיימים
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  'אנספח 
  

  ל משרד החינוך ושר החינוך "ות מנכתגוב
  "שיפור וקידום הוראת המתמטיקה "–לנייר העמדה בנושא 
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 'דנספח 

  
  

  קוד לבוש לתלמידים ולמורים
  
  

  :לתלמידים
  
  או מאחור/אין לקצר או לקשור את החולצה מלפנים ו, אין לחשוף את הבטן בשום צורה .1

 .או הגב/כך שהבטן נשארת חשופה ו
 .או במחשוף/או בשורטס ו/לבוא במיני ואין  .2
  , אין לעשות כל שינוי בתלבושת האחידה כמו למשל הורדת השרוולים מהחולצה .3

 .או הגדלת פתח החולצה על מנת לחשוף כתף/או ציורים עליה ו/ו
 . עקב הגזרה הנמוכה של מכנסיו, או מאחור/מלפנים ו, לא יחשוף תלמיד את תחתוניו .4
  או באף/או על הלשון ו/על הגבות ו(פירסינג שונים ומשונים ס עם "אין להגיע לביה .5

 ). כיסוי פלסטר לא יתקבל) (או בטבור/ו
 .'וכו, סגול, צבע השיער יהיה טבעי ובוודאי לא כחול .6
  . הציפורניים יהיו בצבע אחיד .7
  
  

  :למורים ולמורות
  
  ת הספר  מורה לא יבוא לבי-ס בתלבושת הולמת "המורים והמורות מחויבים להגיע לביה .1

 .ינס קרועים או במכנסים קצרים'ולא בג,  מכופתרתבחולצהאלא , בחולצת טריקו
  , אין מיני,  אין חשיפת בטן- הכללים החלים על התלמידות יחולו גם על המורות -מורות  .2

 .אין שורטס ואין מחשוף
  

  .הדוגמא האישית שעל המורים והמורות לתת לתלמידים כוללת גם את נושא התלבושת
  
  
  : טיחות בלבושב
  

  - אצבע או בנעלי) כל סנדל חסר סגירה בקרסול(בכפכפים ס "לביהמורים ותלמידים לא יגיעו 
   - מצרות לצערנו ושלא נדע -בטוחים יותר , נעל או סנדל המחזיקים היטב את כף הרגל

  ...ייתכן שיהיו רגעים בהם צריך יהיה לרוץ לשם בריחה
  

 כפכפים עדיין מעבירים –ולמרות זאת , ריא אופנתי ופופול היום הפך הכפכף לפריט לבוש,אמנם
  .ת הספרכ מעבירים תחושה של זלזול וחוסר כבוד לבי"ובסה, של נעלי בית, תחושה של חופש
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  'נספח ה

  
 חובות התלמיד ואיסורים על התלמידים

  

  "אי ידיעת החוק אינה פותרת אותך מאי שמירה על החוק"

  
  

י הבנות בעתיד וכדי שהכול יהיה ברור וחד משמעי צירפתי דוגמאות של בעיות על מנת שלא יהיו א
  .משמעת

את מסגרת המשמעת שעל התלמידים , ס הקיים"בנוסף לתקנון ביה, דוגמאות אלה יכולות להבהיר
  .לעמוד בה

  .לא יתקבל כסיבה מוצדקת לאי הטלת עונש" לא ידעתי"
  .חייבים לגלות אפס סובלנות להפרות משמעת

שבוחרים לא , כי יש מורים האדישים למצב, "אורים ותומים"תהוונה הדוגמאות , ם עבור המוריםג
  . אולי רשימה שכזו תיפתח את העיניים גם להם–להתערב בנושאי משמעת 

  
 חלק מהדוגמאות מתבססות על -" אל תעשה"כמובן שאין אפשרות להעלות את כל הדוגמאות של 

אין בכך שום כוונה לתת רעיונות .  ת למנוע מקרים בעתידמקרים שקרו וחלק מובאות על מנ
מנת לעזור לתלמיד להבין מה מצופה ממנו ולהימנע -הדוגמאות מובאות על. אלא להיפך, לתלמידים

  .מתקלות עתידיות
  

  . יש לזכור ולהבהיר לתלמידים שרישום עבירה פלילית הוא עניין חמור שעלול לפגוע בעתידם
    ".אל תעשה דבר שאתה עלול להצטער עליו בעתיד  "-ות  לפיכך המוטו צריך להי

  
חילקתי את הדוגמאות לפי נושאים .  זו אולי פעם הראשונה שפורטים את נושא המשמעת לפרוטות

פגיעה במסגרת , או במנהל/פגיעה במורה ו, פגיעה בבטיחות, ונדליזם, אלימות:  כלליים של
  .החינוכית

  
  

   :אלימות
  
  . איומים .1
  . מכות .2
  . ניבת כסף מתלמידג .3
  .גניבת ספרים מתלמיד .4
  . גניבת פלאפון מתלמיד .5
  .  גניבת ספרים מהספרייה .6
  . אי תשלום למזנון .7
  . יריקות על תלמידים .8
  .זריקת חפצים מחוץ לכיתה לתוך כיתה בזמן שכיתה לומדת .9

  .זריקת כיסא .10
  .זריקת שולחן .11
  .זריקת אבן על תלמיד .12
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  . שפיכת מים על תלמידים .13
  .  ות מיםזריקת שקי .14
  .זריקת שקיות קמח .15
  . זריקת ביצים על תלמידים .16
  . השפיל תלמיד .17
  בעט בתלמיד .18
  .צבט תלמיד .19
  ". כאפה"או /ו" דחקה"או /או דחיפה ו/נתן סטירה ו .20
  . או נפשית בתלמיד/להתעלל פיזית ו .21
  .או שירצח אותו/או שישחט אותו ו/איים על תלמיד בהריגה ו .22
  .  פגיעה בחיות .23
  -לדוגמא : לק מהקללות ששמעתי במשך השנים בפרוזדוריםליקטתי ח: אסור לקלל .24

, "מישקפופר", "שמנה", "שמן", "אוכל בתחת", "נזיין את אימא שלך", "בן זונה", "הומו-יא"
  , "מניאק", "קוקסינל", "ילד מבחנה", "ילד מאומץ", "דיסלקטי"
  , "בהמה", "חוליגן", "פוסטמה", "שמוק", "ערס", "לפלף", "חנון", "יורם"
  ".מגעיל", "אידיוט", "מפגר", "לך תזדיין", "אהבל", "חמור","טיפש", "מטומטם"

  . כנגד קבוצה אחרת, ארגן קבוצות לחימה .25
  . השתתף בקבוצות לחימה .26
  .כיבוי סיגריה על תלמיד .27
  "). יאללה מכות("חימום האווירה והסתה לאלימות  .28
  .שבירת משקפיים לתלמיד .29
  ".ילד כאפות"או להתנדב להיות /להיות מרצון ו .30
  ".ילד כאפות"להרים יד על  .31
  .  אגרופן, סכין, ס כמו למשל אולר"הבאת כלי נשק לביה .32
  , או אחרים שלא מבית הספר להרביץ לתלמיד מבית הספר/הזמנת חבורת תלמידים ו .33

  . או אח/או הורה ו/ו
  ".  הנה מחבלים"הפחדת תלמידים ויצירת פאניקה כמו  .34
  .   קשירת תלמיד לעץ .35
  .   תלמידלהשתין על .36
  .  לזרוק על תלמיד צואה .37
  .  התזת חומר מזיק לעיניים .38
  . על תלמיד בתשלום" הגנה/ "דרישת דמי חסות  .39
  .סחיטה של כסף .40
  או תחת לחצים נפשיים ופיזיים /או ניצול מיני תחת איומים ו/סחיטה מינית ו .41

  ). באינטרנטאו פוגעים/למשל באמצעות איומים לפרסום תמונות או כתיבה של דברים שקריים ו(
  ,  )בהסכמה ולא בהסכמה(ס "מעשים מגונים בשטח ביה, חיבוקים,  נגיעות-פגיעה מינית  .42
  או דברי הסתה נגד תלמיד /ו, בפייסבוק לכתיבת דברים פוגעניים/ שימוש באינטרנט  .43

  . פוגעות/ או פרסום תמונות מביכות /או מורה ו/ו
   .או בפייסבוק/ארגן חרם על תלמיד דרך האינטרנט ו .44
  .להשתתף בחרם על תלמיד .45
  . דחיפת ידיים למקומות מוצנעים .46
  . או תלמידים/ס על תלמיד ו"הפיץ שמועות בביה .47
  .סגירת תלמיד בחדר .48
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  . ה לעשות דברים שלא על רצונו ודעתו/לאלץ תלמיד .49
  .'וכו, מעשים מגונים, איומים, כמו סחיטה, לא דיווח על מעשיים חמורים שנעשו בתלמיד .50
  .'וכו, גדרות, מעקות,  קפיצה מגגות–" פארקור"חק השתתף במש .51
  .צורה חיצונית, גמגום, נכות, דיסלקציה, לצחוק על מגבלות כמו משקפיים .52
  .לגזור צמה .53
  .לשרוף שיער של תלמיד .54
  . לגזור חולצה .55
  ).זה עלול לשבור לו שן(לדחוף ילד בזמן ששותה מים בברזיה  .56
  .או מכוניות/או ווספות ו/עים ואו אופנו/חרקות במגרש החניה עם טרקטורונים ו .57
  .או במגרש המשחקים/ס ו"נהיגה ללא רישיון בחנית ביה .58
  .ס בזמן הלימודים על מנת לעשן"יצא משטח ביה .59
  בכל דרך שיכולה, מורים או מנהלים, תלמידים" לשגע"על מנת " אחד באפריל"ניצל את  .60

  .'וכו, לקלקל, להטעות, לפגוע
  .לעשות תנועות מגונות .61
  דבר שיכול לגרום לנזק בלתי הפיך(בזמן שתלמיד רוצה לשבת עליו הזזת כיסא  .62

  ).לתלמיד כולל שיתוק או עיוורון
  .לבוא לתלמיד מאחור ולהוריד לו את המכנסיים .63
  .משחקים בנשק שנימצא ברשות ההורים בלי ידיעת ההורים .64
  .פירוק צינורות מזגן על מנת לשאוף גז מזגנים .65
  .יולאו לט/ס ו"הביא שתייה חריפה לביה .66
  .הביא נרגילה לטיול .67
  .או לטיול/ס ו"הביא נשק קר לביה .68

  
  

  ונדליזם
  
  
 .או שולחן/שבירת כיסא ו .1
  . קשקוש על קירות .2
  . ס"כתיבת גרפיטי על קירות ביה .3
  . ס"ס דרך גדרות ביה"כניסה לביה .4
  . שריפה במזיד .5
  . ס לא בשעות הפעילות שלו"פריצה לביה .6
  .פגיעה במכונית של מורה .7
  . ה על הלוחמריחה של מרגרינ .8
  . או בבית המלון בטיול שנתי/גרימת נזקים באכסניה ו .9

  .או מבית מלון/בריחה בטיול מאכסניה ו .10
  . גרימת נזק למזגן .11
  . הדבקת מסטיקים מתחת לשולחן .12
  . כתיבה על שולחן .13
  .לרקוד על שולחן .14
  .להבעיר פח אשפה .15
  .ס"השתמש בגפרורים בשטח ביה .16
  .שרף את דגל המדינה .17
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  . ס"שטח ביהפיזור אשפה ב .18
  .ס לאחר שעות הפעילות"לפרוץ לביה .19
  או להוריו/ס ו"לגורם בביה(ידע על פשע שהולך להתבצע ולא דיווח לשום גורם  .20

  ).או למשטרה/או לאדם מבוגר ו/ו
  .או בטיול/ס ו"הפעיל משחקי הימורים בביה .21
 .או בטיול/ס ו"השתתף במשחקי הימורים בביה .22
 . ס"י שרפות הממוקמים בביהשימוש ללא רשות במיכלי האבקה לכיבו .69
  .   שימוש בצינורות המים לכיבוי שרפות ללא רשות .70
  .עשה נזקים באוטובוס ההסעה .71
  .'סיום הלימודים בכיתה יב" חגיגת"ס כחלק מ"השתתף במסע הרס של ביה .72
  ).  או לא במתכוון/במכוון ו(הכנסת וירוסים למחשב בית הספר  .73

  
  

  : פגיעה במסגרת החינוכית
  
  .או לטיול/ס ו"או אלכוהול לביה/נרגילה ו, הביא סמים .1
  .או בטיול/ס ו"או אלכוהול בביה/נרגילה ו, השתמש בסמים .2
  .או שימוש בסמים של תלמידים אחרים/לא דיווח על עסקת סמים ו .3
  . ס"ס בעיתונות בפרסומים באינטרנט ובאתר ביה"פגיעה בשם ביה .4
  . 'ו עיתונות עורכי דין וכוס כמ"עירוב של גורם חוץ בית ספרי ללא אישור הנהלת ביה .5
  . כניסה לחדר מורים .6
  . אי הגעה לטיול .7
  . ס"אי הגעה למפגש שנקבע במסגרת ביה .8
  . אי השתתפות בכנס .9

  .  אי השתתפות בטקס .10
  . אי השתתפות באירוע בית ספרי .11
  . אי החזרת תעודה חתומה .12
  . או בעל תפקיד/שחרור כיתה מלימודים לא על דעת מורה ו .13
  . או של מורה/וזיוף מסמך של הורה  .14
  . או בעל תפקיד/ו) שלו או שאינו שלו(אי ציות להוראת מורה  .15
  . נתינת שוחד למורה .16
  . הפרעה למהלך תקין של הספרייה .17
  . הפרעה בהרצאת אורח .18
  . התנהגות שלא הולמת במסע לפולין .19
  . ס ללא אישור"גלישה במחשב ביה .20
  . עשה לעצמו תה בחדר המורים ללא אישור .21
  או גרם למורה לצאת מהכיתה/תבקש לכך על ידי המורה שלו ולא יצא משיעור כשה .22

  .עקב כך
  למרות שלא קיבל, או של אחר/ניכנס באמצע שיעור על מנת להוציא את התיק שלו ו .23

  .רשות לכך
  ניכנס באמצע שיעור לא שלו על מנת להכניס את התיק שלו לכיתה  .24

  ").משמרת לשיעור הבא("
  .ס"ה של ביהאו בתחום החניי/ס ו"עישון בשטח ביה .25
  .אי הכנת שעורי בית .26
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  . אי ביצוע עבודת חופש .27
  .חיסורים לא מוצדקים .28
  .איחורים לא מוצדקים .29
  .או בפרוזדורים בזמן השעורים/הסתובבות בחצר ו .30
  ).ולא בהפסקה(לצעוק בפרוזדור בזמן מהלך השיעורים  .31
  .לפטפט ליד כיתות שלומדות .32
  ).ונת או בגרותשאינה מתכ(ס יום לפני בחינה "לא הגיע לביה .33
  ). טען שלא מרגיש טוב-למשל (שיקר על מנת להתחמק מבחינה  .34
  .אי הגעה לבחינה .35
  .ס רק לבחינה ולא לשאר השעורים"הגיע לביה .36
  .טריקת דלתות .37
   . SMSכולל קבלה ושליחה של , שימוש בפלאפון בזמן שעור .38
  .תלבושת לא הולמת .39
  . אי הבאת תלבושת מלאה לשיעור ספורט .40
  .  מותר רק בהעברה מאחד לשני–ספר , מחשבון, עט, מן השיעור כמו מחקזריקת חפצים בז .41
  .הפרעה לכיתה הנבחנת במבחן גם בזמן ההפסקה .42
  . לעיסת מסטיק בשיעור .43
  .  סירוב לנקות כיתה שמונע להתחיל בשיעור .44
  . או בחופש/צ ו"אי הגעה לתגבור אחה .45
  ".  ?חןאו שול/האם אפשר כיסא ו"תגובה קשה לאחר שלא קיבל את בקשתו  .46
  . או מתיק המורה/גניבת מבחנים מהשכפול ו .47
  .מכירת טופס מבחן .48
  .והפצתו ברבים, שיכפול טופס מבחן .49
  .או אצל תלמידים אחרים/שנימצא ברשותו ו, או חלקו, ס על טופס מבחן"לא הודיע להנהלת ביה .50
  ".שליף"הכין לעצמו  .51
  .בזמן מבחן" בשליף"השתמש  .52
  .העתיק מתלמיד אחר בזמן מבחן .53
  .או כתיבה על שולחן/או מחברת ו/ עם תלמיד באמצעות פתק והתכתב .54
  .ס לאחר שעות הפעילות"להזמין חשפנית לביה .55
  ס "וגיפופי גוף בשטח ביה, נשיקות,  התמזמזות-חל איסור על  .56

  ).ס"מיותר לחלוטין בשטח ביה, למרות שזה בהסכמה שני הצדדים(
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   ):האישית ואחר(פגיעה בבטיחות 
  
  .או הנמצא בסכנה/לא הזעיק עזרה לתלמיד או אדם אחר פצוע ו .1
  .'השענות על חלונות וכו, גלישה על מעקות, ישיבה על מעקות .2
  .סיכן תלמידים אחרים .3
  . או ללא אישור/לשחק במגרש המשחקים ללא השגחה של מורה ו .4
  . ס"או קורקינט בפרוזדורים של ביה/או אופניים ו/נסיעה על רולר ו .5
  . ל שנתיבריחה בטיו .6
  . ס"הבאת כלי נשק לביה .7
  .  ס"עליה לגג ביה .8
  .  או מההורים/ס ו"ללא אישור מגורם מוסמך בביה, ס לפני גמר הלימודים"עזיבת ביה .9

  או ירביצו למישהו/כדי שיאיימו ו, "אורחים"הזמנת ילדים שאינם תלמידי בית הספר כ .10
  .מבית הספר

  . או האחראי בהסעה/לא נישמע להוראות הנהג ו .11
  .או איבד כרטיס זיהוי/מיד שלא הביא ותל .12
  .ס עם כפכפים"הגיע לביה .13
  .או על הטרקטורון/או על האופנוע ו/לא חבש קסדה על אופניו ו .14
  .או שולחן/עמידה על כיסא ו .15
  .לטפל במפסקים של לוח החשמל/לגעת .16
  לדסקית ושיחק בה ככדורגל בפרוזדור) קוקה קולה(הפך פחית  .17

  ).פגיעת הדסקית מסוכנת מאוד(
  .או נסיעה ברכב עם חצי גוף מחוץ לרכב/השתתף ברונדו ו .18
  .או ברכב/לא קשר עצמו לחגורת בטיחות בהסעה ו .19
  .ס"שיקר את השומר בשער לצורך בריחה מביה .20
  ".הינה מחבלים"אסור לזרות בהלה בציבור התלמידים כמו  .21
  .או לתוך הסעת תלמידים/ו, אסור לזרוק חזיז או נפץ לתוך כיתה .22
  .או הסעה/ת סירחון לתוך כיתה ואסור לזרוק פצצ .23
או לעשות שימוש במשחקים אסורים /או חזיזים ו/אסור לנצל את יום הפורים לזריקת נפצים ו .24

  .ומסוכנים
  .ס"במזגני ביה" טיפל" .25
  .השתתף ברולטת כביש .26
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  ס"או מנהל ביה/פגיעה במורה ו
  
  .התחצפות .1
  .פגיעה פיזית .2
  .או ירצח אותו/או יהרוג אותו ו/תו ומנהל שישחט או/איים על מורה .3
  .קללות .4
 .מנהל/פגיעה במכונית של מורה .5
  .עקיפת סמכותו של מורה .6
  .ולהטעות בכוונה תחילה, לשקר .7
  . להדביק שלט על גבו של מורה .8
  או פרסם את התמונות ברבים מבלי לקבל/לצלם מורה במהלך שיעור ללא רשות ו .9

  .רשות על כך 
  .מנהל/ורהגניבת כרטיס אשראי מתיק של מ .10
  .או בהפסקה/זריקת שקית מים על מורה בשיעור ו .11
  .מנהל/זריקת אבן על מורה .12
  .מנהל/זריקת כיסא על מורה .13
  .מנהל/לדחוף דלת על מורה .14
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