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 תקציר

 "ממשלתיים-ארגונים חוץ"בשלושת העשורים האחרונים גדלה בעולם המערבי מעורבותם של 

 כלכליבעלי כוח לשחקנים , והם הפכו ת החינוךובמערכהחברה האזרחית ממהמגזר השלישי ו

כלכליים  ,תולדה של שינויים חברתייםגידול זה הוא  .החינוך את המעצבים מחדש חברתיו

, קיצוץ בתקציבי תליבראלי-ניאוה ובהם תהליכי גלובליזציה, התפשטות הגישהופוליטיים, 

שמכונה "ארגוני של מה  והובילו לחדירתםחלל , ביזור והפרטה. תהליכים אלה יצרו הממשלה

במערכות חברתיות רבות )רווחה, בריאות(, כולל  החברה האזרחית" או ארגוני "המגזר השלישי"

 מערכת החינוך. 

. היא מורכבת ורבת פניםהישראלית במערכת החינוך  ארגונים חיצונייםסוגיית מעורבותם של 

בסוגיה השונים של רוב החוקרים שעסקו בנושא זה התמקדו בגורמים לתופעה, בהיקפה, 

ברק, ; 2008ברלב וכהן,  ;2010אדן, ; 2016אבגר ווינינגר, ; 2014אבגר, ההתערבות ובמאפייניה )

, , בן נון ושיפמןוינהבר; 2011קולודני, -גרינבלט; 2010ברקת, -יהודה ואלמוג-ברקוביץ, בר; 2009

 ;Berkovich & Foldes, 2012;2014; שגיא, 2014פלג, -פוקס ובן שמחון-פז; 2006זילר,  ;2008

Eden, 2012; Yemini & Sagie, 2015.) היקף התופעה, לא נערכו עד כה בישראל מחקרים  למרות

את השפעתם של התכניות החינוכיות והלימודיות שמפעילים וחנים ומעריכים הב מקיפים

ם חינוכית בבתי הספר היסודייהמדיניות המימוש על על יישום ו ממשלתיים-הארגונים החוץ

 עלתמונה רחבה מוצגת לראשונה שמחקר זה הוא של החידוש יהודיים שבמחקר.  ממלכתיים

ממשלתיים בבתי הספר הממלכתיים היסודיים היהודים בעלי רקע -מעורבות הארגונים החוץ

 השחקנים המשמעותיים המעורבים בתופעה: תוך הצגת נקודת מבטם שלאקונומי נמוך, מ-סוציו

ממשלתיים, מנהלי בתי הספר, ההורים -המפקחים במערכת החינוך, המנהלים של הארגונים החוץ

  והתלמידים.

המתייחסת  פרשנית-הקונסטרוקטיביסטיתבגישה  איכותנית המחקר בוצע במתודולוגיה

מכירה גישה זו . (2014)שקדי,  למציאות הנחקרת ומתמקדת "במשתתפי המחקר" ובפועלים בתוכה

דינאמיות, המקבלות משמעויות ו , גמישותקטיביותשל מציאויות מובנות, נזילות, סובייבקיומן 

, יהושע-)צבר בן ומתעצבות בתוך הקשרים פוליטיים, תרבותיים וחברתיים שונות,ופרשנויות 

סוגים של קבוצות מחקר:  שלושהראיונות עומק פתוחים עם  50במסגרת המחקר התקיימו (. 2016

 מעצביקבוצות: א.  חמשמיישמי המדיניות ומושאי המדיניות, שחולקו למעצבי המדיניות, 

המיישמים של המדיניות ב.  מנהלי אגפים ומפקחים במשרד החינוך;( 1: המדיניות החינוכית

ם של בתי הספר יסודיים ממלכתיים מנהלי( 3 ,ממשלתיים-מנהלים של ארגונים חוץ( 2: החינוכית

 נמוך;אקונומי -יהודיים מרקע סוציו

אוכלוסיית המחקר מגוונת בעלת דעה שונה  תלמידים.( 5 ,הורים( 4 :מושאי המדיניות החינוכיתג. 

 התופעה הנחקרת עלאפשר הפקת מידע מעמיק המבאופן שלא האזינו לקולם עד כה בשדה המחקר 

(Guest, Namey, & Mitchell, 2012) איתור המרואיינים נעשה באמצעות פנייה ישירה אל כמה :

ן לשדה המחקר ועל יצירת אמו על כניסתיהישענות על היכרות אישית הקלה . המוכרים לימהם ה

 & Blaseבשיטת "כדור השלג" ) לאחר איתור הנבדקים הראשונים, השתמשתיהנחקרים. בקרב 

Blase, 2002, pp. 680-681 אחד מוסר לחוקר את שמו נוספים, כלומר, משתתף  מרואיינים( לאיתור

 ., וכך הלאהמשתתף אפשרי נוסףאחר, אשר בתורו מספק שמו של  פשרימשתתף אשל 



ממשלתיים -הארגונים חוץ שלממצאי המחקר מעלים מספר תובנות חשובות על מעורבותם 

מדיניות והמרכזית שעולה מהמחקר קשורה ל התובנה הראשונהבמערכת החינוך הישראלית. 

 תמתבססמדיניות ה (,2017-2013) משרד החינוך בארבע השנים האחרונות שלהחינוכית המוצהרת 

מדיניות זו משנה את "כללי המשחק"  (.Cross-sector Partnership) מגזרית-שותפות ביןעל 

המדיניות החדשה משלבת בין הגישות . חינוךבתהליכי ה האזרחים להשתתפותונותנת מקום גדול 

כיווניות מהמשרד לשטח ומהשטח -מכירה בהשפעות הדו; היא Top Dow-ו Bottom upשל 

למשרד, ורואה בשותפות הסדר ארגוני המאפשר השגת מטרות משותפות ומוסכמות תוך רווח הדדי 

 New public)עד אל עבר המשילות החדשה )ומשרד החינוך צ. בהתאם לכך, לשני הצדדים

Governance – NPG של הפוטנציאל הקיים מושכלצוי מיוביזמות בחדשנות, הבאה לידי ביטוי ב .

-לארגונים החוץמאפשר מגזרית, ו-משרד החינוך מוביל במוצהר מדיניות של שותפות בין

הערכתה. ול מהליישולעיצובה, , הלהשתתף בקביעת המדיניות, במהלכים לפיתוחממשלתיים 

שלב מגזרית מורכב מארבע שלבים: -תהליך קביעת המדיניות החינוכית באשר לשותפות בין

שלב ו שלב היישום, המימוש והתחזוקה ,שלב התכנון והעיצוב ,היוזמה וההיווצרות של המדיניות

. הבחינה של התהליך על ארבעת שלביו העלתה שמשרד החינוך ומעצבי ההערכה וההתחדשות

להתמודד עם ( 2011-2003המדיניות בו )מפקחים במטה ובמחוזות( התקשו יותר מעשור )בין השנים 

להגדיר מדיניות חינוכית  ממשלתיים,-של הארגונים החוץ מעורבותשהציבה בפניהם ה האתגרים

אחידה הניתנת ליישום ולאכיפה בגלל שיתוף פעולה חלקי של השחקנים הרבים בזירה החינוכית. 

מהמטה לשטח שיגור הוראות לפיכך, השינוי במדיניות של משרד החינוך היה מהפכני. ממדיניות של 

, עבר מהתנהלות בולמת, מבקרת או נגררת אחר תהליכים המתרחשים בשדהיים, למילופייה יצב

מגוון רחב של כלים , תוך פיתוח מגזריים-יחסים ביןשל לניהול מתוך גישה של שותפות והמשרד 

 לו למצוא את "שביל הביניים" לניצוח על המעורבות. עם זאת, מיישמי ושל מנגנונים העשויים לסייע

ממשלתיים ומנהלי בתי הספר( ביטאו בעיקר רצון להכרה -המדיניות )מנהלי הארגונים החוץ

הכלכלית, החברתית, הפוליטית ובעיקר מציאות בתפקודם ובפעילותם, והקשבה לצורכיהם ב

 החינוכית שבה הם פועלים.

אתגרים המונחים ול לאחריות הציבורית לחינוךשעולה מהמחקר נוגעת  התובנה השנייה

את הצורך  מגזרית. מדיניות זו העלתה-של המערכת החינוך באשר למדיניות השותפות הבין פתחהל

בבחינה מחודשת של תחומי אחריותה וסמכותה של המדינה על מערכת החינוך, ובחינה זו העלתה 

תפעול של תכניות מעביר את ה משרד החינוךהבאה לידי ביטוי בכך ש מלמעלה הפרטההשיטת כי 

 משאבים ושילוב( (outsourcing חוץ שיטת מיקורב ממשלתיים-לארגונים חוץ חינוכיות

(Matching). הנהגות עצמאיות  עודדתמגזרית, שכן היא מ-על השותפות הבין היא שיטה המאיימת

, אשר מקבל על עצמו הן את הייצור והן את האספקה של ואוטונומיות של הסקטור הפרטי

מגזרית לפי ראות עיניהם. מעצבי -השותפות הביןום מדיניות השירותים החינוכיים תוך כדי תרג

המדיניות )המפקחים במטה ובמחוזות( רואים במדיניות ההפרטה מלמעלה אי אמון ביכולתם 

המקצועית. בעיניהם, המשמעות של מדיניות זו היא הודאה בחוסר יעילות כלכלית, פדגוגית 

 נמצאת עדייןתקציבית והמימון של התכניות האחריות הוארגונית מצדם. למרות זאת, הם הודו ש

המדיניות )מנהלי הארגונים  ם שלשמי. מנגד, נמצא שמייברובה בתחומי אחריותה של המדינה

ביוזמתם תכניות חינוכיות בשדה החינוכי במטרה  ממשלתיים ומנהלי בתי הספר( מנכיחים-החוץ

 .לפתרון בעיות במערכת החינוךוחברתיים הצרכים לקדם פעולות משלימות אשר יתנו מענה ל



שמצמיחה ההפרטה החלקית של התכניות  לתועלתשעולה מהמחקר נוגעת  התובנה השלישית

( של משרד החינוך ושל המגזר השלישי. ממצאי המחקר Matchingבאמצעות שילוב משאבים )

ים על מלמדים על שניות, שכן על אף שקיים אי נחת מתהליכי ההפרטה הנהוגים מלמעלה והמאיימ

מדיניות השותפות המתהווה, מעצבי המדיניות )מפקחים במטה ובמחוזות( רואים במדיניות 

השותפות הבין מגזרית ההולכת ומתהווה סיפור הצלחה, והזדמנות "לעשות" סדר במערכת 

ולהגדיר את תחומי האחריות של כל צד המעורב בשותפות, ואף מציינים את הרווח ואת התרומה 

ס מדיניות "הלמידה המשמעותית" והרפורמה "אופק חדש". מעצבי המדיניות שלה להמשך ביסו

מעידים כי שיתוף פעולה עם התכניות הלימודיות הרשמיות בבתי הספר היסודיים ממלכתיים נותנת 

במחקר  stake holder)"קול" לאוכלוסיות ייחודיות, והם גם נמצאו בקרב כלל בעלי העניין )

לגיוס משאבים, הרחבת ומימוש מטרות ויעדי הארגון הבית ספרי. כמועילים, תורמים להצלחת 

, לשיפור הישגים לימודיים וחברתיים בקרב היקף השירותים, פריסה מותאמת ומקומית

המדיניות )המנהלים של  ם שלגם מיישמילביסוס ההסדרה במדיניות. התלמידים בה, ואף 

ממשלתית מסייעת -מעורבות החוץהממשלתיים ומנהלי בתי הספר( סבורים ש-הארגונים החוץ

למימוש החזון, היעדים ומטרות החינוך, וכן למימושן של אלו בבתי הספר היסודיים ממלכתיים 

היהודיים שבמחקר. מושאי המדיניות )ההורים והתלמידים( רואים בחיוב את המעורבות של 

 כניותתחת להתועלת הצומממשלתיים הפועלים בשילוב משאבים, וציינו את -הארגונים החוץ

. זאת ועוד, המשאבים הנוספים הזורמים למערכת בעקבות פן האנושילו , למרחב הלמידההלימודים

העשייה החינוכית המערכתית עצים את הפעלת התכניות הנוספות, מאפשרים מצד אחד, לקדם ולה

לקידום הישגים לימודיים וחברתיים בקרב ייחודי ומענה פרטני על גווניה וצרכיה, ומצד שני לתת 

 מאתגרים.  תלמידים

המשמעותית המסכמת את מחקר נוגעת לתפקידו המתעצם ו התובנה הרביעית האחרונה

האמון על הובלת כלל מערך שיתופי הפעולה עם  מנהל בית הספר כמנהיג סביבתיומתחזק של 

 גם לשילוב תכניות במוסד החינוכידהארגונים החיצוניים השרויים בסביבתו הארגונית. האחד, 

המוצהר במדיניות השותפות המחודשת מעניקה "חותמת" והכרה של משרד החינוך למרכזיותו 

ולהיותו "שומר הסף" בתהליך השותפות בתכניות החיצוניות. שנית, ביזור והאצלת סמכויותיו של 

יותר מתמיד המדיניות  המנהיגות הסביבתית. לפיכך, כיוםמשרד החינוך לדרגי השדה מבססת את 

החינוכית מבססת את תפקיד המנהל בניהול קשרים יעילים עם הסביבה, העשויות לקדם גיוס 

משאבים, הנעת יזמות וחדשנות לקידום המטרות הבית ספריות, ומתן מענים חינוכיים המשרתים 

 את באי בית הספר.

ובהם תהליכי גלובליזציה והתפשטות , םפוסט מודרניי םתהליכיבעידן של  – מסקנות המחקר

ליבראלית, השתנו הסדרים שהיו נהוגים בחיי החברה, התרבות )בן פרץ, -האידיאולוגיה הניאו

ק שיתוף הפעולה בין המגזר הציבורי, המגזר הפרטי והמגזר וזיחמציאת זו מחייבת ( והחינוך. 2011

 של המחקרהמסקנה הראשונה  . מכאן עולה(Choi, Cheng, Kim, & Eldomiaty, 2005השלישי )

שיתוף הפעולה משרד החינוך השכיל לקרוא את המציאות ולהגדיר מחדש את מדיניותו באשר ל –

מגזרי. המדיניות החדשה נועדה לגשר על הפער המובנה בין אחריותה, תפקידה וסמכותה של -הבין

נה לרצון האזרחים להשתתף בהחלטות הנוגעות אליהם. המדינה לחינוך, ובין הצורך במתן מע

השינוי של משרד החינוך לעבר המשילות החדשה, שבמסגרתה המשרד מעצב מחדש את מקומה של 

מערכת החינוך, מציבה בפניו אתגרים רבים. על המשרד להמשיך בפיתוח, תחזוקה שימור שוטף 

 המסקנה שנייה. לשגרה וללחם חוק מגזרית בשדה החינוכי תהפוך-שהשותפות הביןעד ומתמשך 



נוגעת לאחריותו של משרד החינוך על מערכת החינוך. על אף שמשרד החינוך הפריט בשנים 

האחרונות פעולות פדגוגיות רבות באמצעות מיקור חוץ ושילוב משאבים, אחריותו הציבורית ניכרת 

ממשלתיים -בפועל, משרד החינוך מממן את רוב התכניות שהארגונים החוץבהיבט התקציבי. 

מנכיחים במערכת, כך שרוב פעולתם נשענת ומבוססת על מימון ועל תשתית ציבוריים. כמו כן, 

נמצא כי הפרטה חלקית בתכניות המשלבות משאבים נותנת "קול" לאוכלוסיות ייחודיות במערכת 

גזרי ואת אחריותו של משרד החינוך גם בהיבט המימון וגם ומחזקת את שיתוף הפעולה הבין מ

היא שמשרד החינוך השכיל להבין כי הכוח  המסקנה השלישיתבהיבט הרגולטיבי על התכניות. 

ליישום המדיניות נמצא בשדה החינוכי הלכה למעשה. כדי לגשר על הפער בין המדיניות ובין 

שיח לשינוי הדרגתי של הקצאת משאבים  תהליכים המתרחשים בשדה החינוכי, מתקיים במשרד

בתי הספר, ולהרחיב את ישירות לבתי הספר. במטרה להעצים את הכוח ואת האוטונומיה של 

צוברים בשנים האחרונות במדיניות מפורשת של משרד החינוך מנהלי בתי ספר ואכן,  יהם.סמכויות

הכרחי  ית. כוח זה הוא תנאיהמערבים את החברה האזרחיותר כוח ועצמאות בכל הנוגע לתהליכים 

ר ולדרישת הקהילה שאותה הוא הישגים ולמתן מענה לצרכים חינוכיים לפי חזון בית הספלשיפור 

 .משרת


