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 תקציר

 בחינוך)מרקטיזציה(  'שוק' תופעת מתקיימתבפרט בארה"ב ובאנגליה( ובמדינות רבות במערב )

' שוק'זו של  תופעה חלק ממגמה רחבה של הפרטת השירותים הציבוריים וביניהם החינוך.  אישה

בחינוך מאופיינת באמצעות שלושה צירים מרכזיים: א. בציר הבעלות: במצבים שבהם בתי הספר 

 מספרם הגדלתבעלות ציבורית(; ב. בציר הניהול: ב 0%בבעלות פרטית כמעט מוחלטת )כלומר 

 ישירות המגיעים התשלומים העלאת; ג. בציר המימון: בהפרטיים החינוך ספקי של ושיעורם

כל אחד מהצירים הללו יכול לנוע  ;הציבורי המימון להורדת במקביל משפחותיהםמו מהתלמידים

לכן אפשר  ,(2019 אייזמנן ויזרעאלוב, ,חלמיש)אחוזים במידת הציבוריות שבו  100-ל 0בטווח שבין 

( בעלי תמהיל שונה בין ובתוך שלושת 1לראות במערכות חינוך שונות בעולם מגוון של מצבים: )

 ( ובעלי נוכחות של אחד או יותר מהצירים הללו במערכת החינוך המדינתית. 2הצירים הללו; )

, אלא שואפים גישה של הפרטה מלאה אינם מאמציםחינוך  מערכות מתכנניבדרך כלל 

 המכונות זירות שלאו  למחצה שוק של מסוימיםלאזן בין האפשרויות, וכך הם מאפשרים תנאים 

בין המגזר  מתאפיינות בכך שהן משלבות אלה שוק מעין ות(. זירQuasi-Market) 'שוק מעין'

שלא , ובעיקר מתורגמות לכך שהן מאפשרות לבחור בין בתי הספר הציבוריים כדי הציבורי לפרטי

 לעודד את המגזר הפרטי. 

הפרטה והמרקטיזציה ה ם אלה המזוהים כתהליכישל תהליכי הבולטים אחד המאפיינים

 מתמחיםאלה בתי ספר מכונים בחינוך הוא צמיחתם ועלייתם של בתי הספר הייחודיים )באנגליה 

[Specialist]  והאקדמיות העירוניות[City Academy] בארה"ב וMagnet Schools, Charter 

Schools.) 

בחינוך לשוויוניות ' שוק'התופעת בחירה והבין שמתח ה בספרות המקצועית מתואר

לחופש הבחירה של הורים את בית הספר היבטים המדגישים את החיפוש אחר  שוויון הזדמנויות.לו

איכות ויעילות המבקשים לקדם את התחרותיות, אלה יכולים לסתור את השוויון וההוגנות 

 הנהוגה תאורטיתה במסגרת תקף זה דיון ית המבקשים לקדם את הלכידות החברתית.החברת

 Guthrie) וחירות יעילות, שוויון: דומיננטיים ערכים משלושה המורכב במשולש הנמצאת בתחום

& Wong, 2015 .)כשכל, מתמשך כקונפליקט מתוארים הללו הערכים שלושת בין הגומלין יחסי 

 .הפוליטית בסביבה האחרים בשניים מתחרה מהערכים אחד

-שנות המראשית  מתרחשיםבישראל, לצד השאיפה לקדם את שוויון ההזדמנויות בחינוך, 

מואצים לצד התפתחות מגמות חזקות של  תהליכי ביזור שלושת העשורים האחרוניםובמשך  80

המרכזיים של ליברלית. אחד הביטויים -שמקורם בהתעצמות התפיסה הנאו שוק למחצה בחינוך

בתי הספר  ובהםומגוונים של בתי ספר,  תהליכים אלו הוא צמיחתם של אבות טיפוס חדשים

מיון במימון היברידי )ציבורי ופרטי(, . אבות טיפוס אלו מאופיינים, בין השאר, במנגנון הייחודיים

 (.2011אזורי )ביאליק, -רישום עלבתלמידים ושל 

 תגרת, אם כן, את מדיניות החינוך, שכן היא עלולהצמיחתם של בתי הספר הייחודיים מא

כשהיא מקדמת את ערך הבחירה. אתגר זה אף  את קידומו של ערך שוויון ההזדמנויות לסתור

לעומת מדינות  ם גבוהיםמאופיינת בפעריה, מתחדד לאור התפלגות ההישגים של תלמידי ישראל



 ,OECD )Development operation and-ation for Economic CozOrgani( (OECD, 2018)-ה

 ארצית רשות, החינוך משרד) השוויון ממשיכה-כשעל אף המאמצים לצמצמם נמצא כי מגמת אי

  (. 2016, בחינוך והערכה למדידה

קמתם של דפוסי בתי המתמקד בהמדיניות החינוך של חקר מב מתמקדת העבודהלפיכך, 

במסגרת התאורטית הנהוגה בתחום המדגישה את  ניתוח המדיניות נערך .בישראל ספר ייחודיים

 אוף הקיים בין שוויוניות לחירות או לחופש הבחירה.-הטרייד

של התופעה במשך שלושת העשורים עבודה זו חוקרת את הסיבות המרכזיות לצמיחתה 

או באיזו מידה קיים, אם בכלל, : האם האלה השאלות המחקרכשבבסיס , 2018-1985האחרונים 

 ?הספציפית בעניינם של בתי הספר הייחודייםהחינוך הכוללת למדיניות  החינוךדיניות ין ממתח ב

האם או באיזו מידה קיים, אם בכלל, מתח בין המדיניות דה יורה למדיניות דה פקטו באשר לבתי 

 הספר הייחודיים בישראל?

 לאור האמור נוסחו שאלות המחקר האלה: 

 מקדמת בישראל, בהקשר של בתי הספר הייחודייםנוך, החיבאיזו מידה, אם בכלל, מדיניות . 1

 שוויון?

מקדמת  בישראל, בהקשר של בתי הספר הייחודיםהחינוך, באיזו מידה, אם בכלל, מדיניות . 2

  בחירה?

המרכזיים הפועלים בזירה של מדיניות החינוך בהקשר של בתי הספר שחקנים . מי הם ה3

  ?הייחודיים בישראל

השונים של שחקנים אלו? ומהם המתחים ביניהם? כיצד, אם בכלל, הם מתמזגים  תם הקולוה מה. 4

 למדיניות חינוך בהקשר של בתי הספר הייחודיים בישראל? 

. באיזה אופן, אם בכלל, מתמזגים קולות אלו באופן )דיס( הרמוני למדיניות חינוך בהקשר של בתי 5

 הספר הייחודיים בישראל? 

בן -צבר) ברמסאהגותו של ל הרוקשה הביקורתית ויטיקהההרמנ בגישת מבוצע המחקר

המניח כי הטקסט מבטא, באופן מודע ומציע הרמנויטיקה של חשד ש(, 2014שקדי,  ;2016יהושע, 

נתח את התפתחות מדיניות שממודע, את האינטרסים של בעלי הכוח. המחקר הנוכחי, -או לא

 שוקצגים בעוצמה רבה את תופעת הבתי הספר הייחודיים, המיי של הקשרהחינוך בישראל ב

סתכל מעבר למה מ ,ומיקרו פוליטיים חברתיים-שינויים מאקרובחינוך כפועל יוצא של  למחצה

הושתק במסמכי קורפוס וחן את מה שנכתב ואף את מה שלא נכתב וב הואשנאמר על ידי הנחקרים, 

שחקני המפתח  ים שלהמדיניות, את ההלימה או את חוסר ההלימה בין הכתוב והמוצהר לביצוע

לגורמים החברתיים, התרבותיים, שיש משקל רב מעריך את הוכך  זירת המדיניות החינוכית,שב

ת ין אלהב שבאמצעותו אפשר כוח פועלגם אלא  ,ההיסטוריים והפוליטיים שאינם רק גורמי רקע

 .התופעה והתפתחותה

חיפוש וזיהוי  יקרהבשיטת הניתוח התמטי שע התבצעה נבחרה למחקר זהשעבודת הניתוח 

 תתמטי. בשלב הראשון נותחו תמות או דפוסים מסוימים החוזרים על פני מערך נתונים שלם



במשרד  לבעלי תפקידים בכיריםשבוצעו חצי מובנים העומק הראיונות תמלולי מדיניות והמסמכי 

פעה ההתייחסות בעבודת הניתוח התמטי הייתה להתפתחות התו .החינוך שנבחרו במדגם מומחים

ולהתפתחות ההגדרה על היבטיה השונים, כפי שהן משתקפות במסמכי מדיניות שונים על ציר הזמן, 

כך התבררה המדיניות שהתגבשה לאור התפתחות התופעה, כמו זיהוי קבוצות שחקני מפתח 

נוספים בזירת המדיניות ובחינת קולותיהם. בשלב השני מופו הממצאים שעלו לאור הניתוח התמטי 

  Value Critical  Policy Analysis -בזיקה למודל של ניתוח מדיניות ביקורתי לערכים  ונותחו

 ,Schmidtניסח לראשונה )כפי שמצוטט אצל ושמרטין ריין  (Schmidt, 2006שאותו מציע שמידט )

2006 .) 

תמונה מורכבת של ממשל מרכזי  שלבי זה חושפים-ממצאים מרכזיים מניתוח תוכן דו

התחיל לאבד חלק ניכר   ,חינוכי שבעקבות שינויים פוליטיים שהתרחשו כורסם מעמדו ההגמוני

ל מציאות זו ועל רקע קיצוצי תקציב בשמיכולתו הארגונית ליזום, למסד ולאכוף מהלכים רחבים. 

מדיניות חינוכית סמויה בשנים האלה ולאחריהן צמחה בישראל, כנגד מדיניות החינוך הרשמית, 

בני השכבות המבוססות שהיו של בעיקר ועמומה ושאפשרה, לאור לחץ של הורים הייתה שכוונתה 

משמעותיים בזירת המדיניות המשתנה, להקים בתי ספר ייחודיים שאחד מהמאפיינים  "שחקנים"

פערים עצומים  ( יוצר2008) Kleesתר לגבות דמי לימוד. מצב זה טוען יהבולטים הוא שיש להם ה

גם בארצות  ההוזתופעה המבמשאבים המושקעים בילדים מאוכלוסיות חזקות לעומת חלשות, 

)כפי   Kozolבהן ניכרות ההשפעות ההרסניות על הילדים שהוזנחו עקב מה שמכנהשעשירות 

 ".Klees, 2008 " )Savage Inequalitiesשמצוטט אצל 

י המדיניות החינוכית ואף תמליץ שתנוסח אחת מהמלצות של המחקר הנוכחי תכוון לקובע

מדיניות גלויה וממוסדת בכל הקשור להקצאת המשאבים ולתקצובם של בתי הספר הייחודיים, כך 

המימון  ולהגדיל אתים על ההורים תחלקם של דמי הלימוד המושאת שיהיה אפשר לצמצם ולהגביל 

לכל המערכת, יש לחזק את החינוך  הציבורי. זאת ועוד, יומלץ כי במקום להמשיך במגמות ההפרטה

עונה על הצרכים לנוכח הנזקים  האינשהציבורי ולעדכן את חקיקת החינוך שבהקשר זה נמצא 

 ליברלית הסבה.-שהמציאות הנאו

 

 

 

 


