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מימון המונים למערכת החינוך :מורים פונים לתרומות -
ומשרד החינוך נשאר בחוץ
עשרות פרויקטים חינוכיים ביוזמה פרטית של מורים מומנו דרך אתר "לכיתה" בפחות משנה .בין התורמים
ישנם משפחות המחנכים ,עסקים ורשויות מקומיות .במשרד החינוך מעדיפים להימנע מהעברת תקציבים ,וגם
מפיקוח
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מינוי דיגיטלי להארץ החל מ 4.90-ש"ח בחודש הראשון
לרכישה
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תלמידי החינוך המיוחד עם הציוד שמימן אתר "לכיתה" ,בשבוע שעבר
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צילום :גיל אליהו

יום הלימודים בכיתה ג' בבית הספר נוף הרים שבקיבוץ סאסא ,נפתח ב 20-דקות של קריאה .רוב הילדים שוקעים בין דפי הספר,
אך יש מי שמתקשה עדיין ,ועבורו מדובר בדקות ארוכות של תסכול ובהייה .המחנכת רונית קוטלר ,הרגישה שהיא חייבת לעשות
משהו .היא פתחה ספרים וחקרה את הנושא ברשת ,עד שנתקלה בפתרון :קריאה באמצעות האזנה" .הרעיון הוא שהילדים יאזינו
להקלטה של הספר כשהם מסתכלים על המלה הכתובה .כך ,חוויית הקריאה הופכת לחיובית ומשפרת להם את הביטחון העצמי".
וכאן הפרויקט נתקע .בהיעדר תקציב ,קוטלר לא קידמה את התוכנית שלה ,עד שלפני כמה חודשים נקרתה בדרכה הזדמנות
חדשה :אתר למימון המונים של יוזמות חינוכיות פתח בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית גליל עליון .קוטלר ,שהעלתה אליו את
הפרויקט שלה ,גייסה בתוך פחות מחודש עשרת אלפים שקלים למימונו .זמן קצר לאחר מכן ,היא קיבלה משלוח של פופים
וטאבלטים ,והיום ,בחלוף כמה חודשים ,היא כבר יכולה לספר על המוטיבציה שפיתחו התלמידים לקריאה.
אתר "לכיתה" החל לפעול בספטמבר האחרון ,ומיועד למורות ומורים בחינוך הממלכתי  -יהודי וערבי  -שמבקשים להוציא אל הפועל
יוזמות פדגוגיות יצירתיות בכיתה או בבית הספר שבו הם עובדים ולא מקבלים מימון ממשרד החינוך .צוות האתר ,שפועל ללא
מטרות רווח ,מלווה את המורים החל מגיבוש הרעיון ורשימת הציוד הדרושה להגשמתו ,דרך ניסוח היוזמה באתר ושיווקה  -וכלה
בקניית הציוד והבאתו לבית הספר .מלבד תורמים פרטיים ,האתר משדך לכל יוזמה גוף עסקי שמכפיל את התרומות ,וגם הרשות
המקומית משתתפת ותורמת עד לכ 5,000-שקלים.
מי שבולט בהיעדרו בשרשרת הגורמים המעורבים בהגשמת היוזמה הוא משרד החינוך .כל מורה שמבקש להעלות פרויקט לאתר,
מחויב לקבל קודם לכן את אישור מנהל בית הספר ,אך בכך מסתיימת מעורבות המשרד .בזמן שתקציב החינוך הוא הגדול ביותר
אחרי תקציב הביטחון ,בעייתית עוד יותר העובדה שמורים נאלצים לאסוף תרומות כדי לממן פרויקטים בבית הספר .בתגובה
לשאלת "הארץ" על עמדתם בנושא ,מסרו במשרד החינוך כי למורים אסור לגייס תרומות עבור מוסדות חינוך .ואולם ,נראה
שהמשרד אינו ממהר לאכוף זאת.

עוד כתבות בנושא
החופש לחנך k 23.05.2018
החינוך בישראל לא ישתפר בלי תחרות 23.05.2018
יצרנית הנשק לוקהיד מרטין תקים גני ילדים בירושלים בתמיכת משרד החינוך k 24.05.2018

מנכ"ל "לכיתה" ,יואב סיני ,בעצמו איש משרד החינוך לשעבר ,טוען כי לא מדובר בהפרטת יוזמות שאמורות להיות משרדיות ,אלא
במתן מקום ליוזמות הקטנות יותר" .המלה 'הפרטה' גדולה מדי על הפרויקט הזה" ,הוא אומר" .מה גם שאנחנו תמיד משלבים את
הרשות המקומית או הרשת החינוכית .יש פה גם כסף ציבורי" .יונתן בנדהיים ,ממייסדי האתר ,טוען שללא קשר לתקציב המשרד,
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"ליוזמות קטנות שכאלה קשה עד בלתי אפשרי לקבל מענה במערכת כל כך גדולה" .חלק מהמורים ששוחחו עם "הארץ" חיזקו את
הדברים ,כשסיפרו שפנו ל"לכיתה" רק אחרי שניסו להשיג מימון לפרויקט שלהם ממשרד החינוך ללא הצלחה.
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גוף נוסף המתמודד עם הסוגיה הוא צה"ל ,שלמרות התקציב העצום המוקצה לו ,מקבל תרומות המממנות פעמים רבות ציוד
בסיסי ותשורות לחיילים .ב– 2009ניסח הצבא נוהלי עבודה חדשים בניסיון למגר את "תרבות השנור" ,ולפיהם כל תרומה צריכה
לקבל את אישור אגף כוח האדם ולעבור דרך קרן לב"י והאגודה למען החייל .אף שבזכות ההנחיות החדשות צומצמו במידה ניכרת
התרומות הישירות ליחידות ,הן עדיין קיימות הן באמצעות עמותות שונות והן באמצעים רשמיים פחות ,כמו הורים הקונים ציוד
לחיילי מחלקה או לחיילי פלוגה.
כמו בצה"ל ,שם התרומות מייצרות חוסר שוויון בין היחידות היוקרתיות ליחידות הפופולריות פחות ,גם הפערים במערכת החינוך
עשויים להתרחב עקב תרומות חיצוניות .מורים מיישובים שרמתם החברתית-כלכלית נמוכה יחסית ,יתקשו יותר בגיוס כספים
לפרויקטים ,בעוד ביישובים חזקים הגישה לתורמים עשויה להיות קלה הרבה יותר .ב"לכיתה" מקווים לפתור זאת עם התרחבות
האתר וקהילת התורמים דרכו .לדברי המנכ"ל סיני ,מרבית המורים שיזמו פרויקט דרך האתר עובדים במוסדות חינוך על-יסודיים,
שנחשבים מוסדות מוכרים שאינם רשמיים ,ולכן האיסור על איסוף תרומות לא חל עליהם" .מלבד זאת" ,הוא מוסיף" ,לא מדובר
בתרומה כספית ,שכן המורים מקבלים ציוד ולא רואים שקל בכל התהליך ,ואף לא אוספים את הכספים בעצמם אלא דרך
הפלטפורמה של 'לכיתה'".

קול למורה

"לכיתה" לא המציא את הגלגל ,מבהירים בנדהיים וסיני .ההשראה לפרויקט הגיעה מהאתר  ,DonorsChooseמיזם שפועל
בארה"ב משנת  ,2000וגייס מאז כמעט  700מיליון דולר עבור יותר ממיליון יוזמות חינוכיות .הצלחת הפרויקט שלחה זרועותיה לכל
רחבי ארה"ב ,וכיום  78%מבתי הספר הציבוריים במדינה כבר העלו אליו לפחות יוזמה חינוכית אחת.
"כשחיפשנו מודל למיזם חינוכי נפגשנו עם הרבה מורים שפשוט רצו שמישהו יקשיב למה שיש להם לומר" ,מספר בנדהיים
במשרדו באיירפורט סיטי .אחרי מחקר קצר ,החליטו מייסדי "לכיתה" לאמץ את המודל האמריקאי" ,כשהמטרה היא לערב את
הקהילה במה שקורה בבית הספר ,אבל קודם כל לתת קול למורה" ,מסביר בנדהיים" .התחלנו עם סטארט־אפ על התשתית של
) Headstartאחד מהאתרים הגדולים בישראל למימון המונים ,י"צ( ,וכשראינו שזה עובד המשכנו לדחוף קדימה ובנינו את האתר".
עד היום" ,לכיתה" גייס כספים בהצלחה לכ 50-פרויקטים חינוכיים ,ולפי התכנון ,עד סוף השנה יעלה לאתר מספר דומה של יוזמות
חדשות .כיום ,האתר עובד עם מספר מצומצם של רשויות ורשתות חינוך ,אך מנהליו מתכוונים להתרחב'" .לכיתה' יכול לשמש את
כולם ,אבל הוא לא יועד למקומות כמו כפר שמריהו" ,אומר בנדהיים" .המטרה שלנו היתה להגיע לגורמים החלשים ביותר בחברה,
והיה לנו ברור שבמערכת החינוך הממלכתית זה הכי נחוץ".
בשונה מאתרים אחרים למימון המונים ,ב DonorsChoose-התורמים לא מקבלים תשורה על תרומתם ,וכך גם באתר הישראלי.
"התשורה היא עדכונים מהמורה לתורמים" ,מספר סיני" .זו גם הדרך לוודא שהמשאבים שגויסו הגיעו ליעדם :אנחנו מבקשים
מהמורים להעלות תמונות ולשתף רשמים מהפעילות ,ויש הרבה תומכים שמגיבים ומתרגשים".
רתם ענבר ,מורה בתיכון דרור רמלה ,עדכן במארס האחרון את  19התורמים שלו שחליפות הקראטה החדשות שהם סייעו במימונן
יצאו מהשקיות" .אני מלמד קראטה בבית הספר ,שיש שמכנים אותו תיכון 'הזדמנות אחרונה'" ,הוא מספר" .יש לנו ציוד ברמה
גבוהה ,אבל באיזשהו שלב הבנתי שזה נוגע בנקודה הכואבת ביותר של התלמידים .נותנים להם לגעת בדברים יקרים וטובים ,אבל
הם לא שלהם לגמרי" .בתחילת השנה החל שיתוף פעולה בין רשת דרור בתי חינוך ל"לכיתה" ,וענבר ניצל את ההזדמנות.
"המטרה היתה לאסוף  5,300שקל כדי שכל ילד יקבל תיק אימונים עם חליפת קראטה וצ'ופרים נוספים" ,הוא מספר" .בשביל
לקבל את התיק ,עליהם להתאמן ולהוכיח את עצמם .להשקיע מאמץ לאורך זמן זה אחד מהדברים שהכי קשים לנערים שאני
מחנך".
לדברי בנדהיים 70%-65% ,מבין הפרויקטים שעולים לאתר מצליחים לקבל מימון" .אם המורה 'אלרגי' לטכנולוגיה ולא מוכן לשווק
את היוזמה לחברים שלו ברשתות החברתיות יהיה לו קשה מאוד להשיג תרומות" ,הוא קובע .חלק מהמורים הפעילים באתר הם
צעירים שמכירים את עולם מימון ההמונים ומעורים ברשתות החברתיות ,אך לדברי סיני ,ישנם גם "מורים ותיקים שהם פדגוגים
מעולים עם הרבה תובנות ,ויודעים בדיוק מה הם צריכים כדי לקדם את היוזמה שלהם".
— פרסומת —
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"החלטתי שאני לא מחכה יותר למשרד החינוך"

באתר "לכיתה" אפשר למצוא ,בין היתר ,יוזמה להקמת גינת ירק בבית ספר ,תוכנית לגיבוש קבוצה לפעילויות שטח כמו בישולי

שדה וזיהוי צמחים ופרויקט להקמת קהילת אוהדים שתעודד נבחרות ספורט בית ספריות .בעוד ניתן לטעון כי מדובר ביוזמות שאינן
הכרחיות לחינוך התקין של התלמידים – ישנן כאלה שעונות על הצרכים הבסיסיים ביותר שלהם.
עד החורף האחרון ,כיתתה של המורה שני פרידמן נראתה ככל הכיתות בבית הספר הגומא בכפר בלום 14 .הילדים הלומדים בה
הם תלמידי חינוך מיוחד בני  ,9–11המתמודדים עם הפרעות קשב ולקויות למידה .פרידמן והסייעת שלה נאלצו להעיר להם ללא
הפסקה לשבת במקומות שלהם ולהתרכז ,עד שבינואר החלו להגיע לכיתה פופים ,כדורים מתנפחים לישיבה ושולחנות גבוהים
ללמידה בעמידה .מאז ,מספרת פרידמן ,האווירה בכיתה השתנתה.
מטרת הפרויקט היתה הנגשת הכיתה לצרכים הייחודיים של התלמידים ,כך שהפרעות הקשב לא יאטו את ההתקדמות שלהם.
"מחקרים רבים מצביעים על כך שכשתלמידים עם הפרעות קשב אינם בתנועה ,תהליך הלמידה שלהם נפגע משמעותית" ,כתבה
פרידמן בדף הפרויקט ב"לכיתה"" .מרגע שהעליתי את הפרויקט לאתר לקח לנו רק שבועיים וחצי לאסוף את הכסף" ,היא נזכרת
השבוע בשיחה עם "הארץ"" .זה היה מדהים .אחרי חודש ,התחלנו לקבל את הציוד ובסוף פברואר עברה הכיתה מהפך .כל תלמיד
מצא את המקום שהכי נוח לו ,ופתאום שמנו לב שאנחנו לא צריכות להעיר להם יותר".
עוד לפני הפרויקט ,היא ניסתה לגייס כסף לכך" .ממשרד החינוך יכולתי לקבל תקציב של אלף שקל לשנה ,אבל זה לא סכום שאני
יכולה להרים אתו פרויקט" ,היא אומרת" .באיזשהו שלב אמרתי שאני לא מחכה להם יותר" .כעת ,היא כבר מתכננת את השלב הבא
בפרויקט — התקנת תאורה שאינה מרצדת ורצפת לינוליאום שמונעת רעשים .גם אותו היא מתכננת לממן דרך האתר.
בבית הספר שהם שבחיפה ,מרשת דרור בתי חינוך ,ביקשו להשתמש בכוח של "לכיתה" כדי להקים סדנה שבה יעבדו התלמידים
"לשם הדבר עצמו ,בלי ציון או תעודה" ,לדברי המורה מתן קשת שגיא ,שיזם את הפרויקט" .בנינו כלי נגינה ,מגבר לגיטרות ,מטען
סולרי לטלפון ,מנעול חשמלי ועכשיו אנחנו עובדים על רובוט קטן שיודע להתחמק ממכשולים .כמו איי-רובוט ,רק בלי שואב האבק",
הוא מפרט" .קשה לי לראות את משרד החינוך מממן פרויקט שהוא לא יכול למדוד .יש הרבה דברים שהם לא בסדר במערכת
החינוך ,אבל בסוף מה שמעניין אותי זה פלטפורמות שמאפשרות לי לעשות דברים טובים כאן ועכשיו".
אניה גרינברג ,מורה למדעים מבית הספר עירוני ט' שבתל אביב ,השתמשה באתר כדי להעשיר את הקורס שלה" ,מדע בזירת
הפשע" ,באמצעות ציוד מתקדם יותר" .בשבוע שעבר סיימתי לגייס את הכסף .מה שמפריע לי ,זה שרבות מהתרומות הגיעו
מהמעגל הקרוב אליי ,חברים וקרובי משפחה .ממש ככה" ,היא מספרת" .אמנם כל אחד מהם שם סכום קטן ,אבל אני לא רוצה
שהם יממנ ו פרויקטים לבית הספר".

בעזרת החברים

אוכלוסיית התורמים הגדולה ביותר ב"לכיתה" ,אחרי הגופים העסקיים ,הם החברים וקרובי המשפחה של המורים היזמים .מנהלי
האתר לא רואים בכך בהכרח דבר רע" .זו הזדמנות בשביל המורה להתגאות במה שהוא עושה ,ובשביל הקרובים שלו להראות
שהם מאמינים בו" ,אומר בנדהיים" .אלה לא סכומי עתק .הסכום הממוצע שתורם תומך פרטי באתר הוא  130שקל ,אבל יש פה
אמירה חזקה" .ובכל זאת ,הוא מקווה שעם התרחבות האתר יגיעו תרומות רבות יותר ממעגלים קהילתיים רחבים יותר" .אנחנו לא
רוצים להגיע למצב שבו מורים לא יוכלו לממן פרויקטים רק כי החברים והקרובים שלהם לא יכולים להרשות לעצמם לתרום".
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"עובדים לשם הדבר עצמו ,בלי ציון או תעודה" .בית הספר שהם בחיפה

צילום :רמי שלוש

ניתן היה להניח שהורי התלמידים מהווים גם הם נתח מרכזי באוכלוסיית התורמים באתר ,אך ב"לכיתה" פועלים כדי להבטיח שזה
לא יקרה ודורשים הצהרה כי התורם אינו הורה לתלמיד המעורב ביוזמה" .זה חשוב בגלל העול של תשלומי ההורים ,שהוא מאוד
כבד בארץ ,ומפני שאנחנו לא רוצים שמורה ירגיש שהוא מחויב להורה שתרם לפרויקט שלו" ,מסביר סיני.
"השאיפה עכשיו היא שבמשרד יראו את הפרויקט שלי וישכפלו אותו למקומות אחרים עם התקציבים שלהם" ,אומרת קוטלר
מקיבוץ סאסא .לשאיפה הזו שותפים גם שאר המורים ששוחחו עם "הארץ" .לדברי ענבר מרמלה ,היוזמות שממומנות דרך "לכיתה"
יכולות להיות החלוץ שלפני המחנה" :בדרך הזו אפשר לראות מה עובד ומה לא עובד .אלה כמו בלוני ניסוי קטנים במערכת גדולה".
ממשרד החינוך נמסר" :המשרד מעניק למוסדות החינוך את המשאבים הנדרשים לקידום ולפיתוח מערכת החינוך ,ובכלל זה פיתוח
פדגוגיות חדשות ופורצות דרך ,מרחבי למידה חדשים וריהוט מתקדם .כמו כן ,המשרד מעודד את מוסדות החינוך ואת עובדי
ההוראה להציע יוזמות חינוכיות יצירתיות במימון המשרד .יובהר שעובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים אינם רשאים לגייס תרומות
עבור מוסדות החינוך".
מ"לכיתה" נמסר" :האתר הוא הפלטפורמה שמגייסת את הכספים ,ולא המורים".
פרסומת :שוק בצמיחה :תשואה גבוהה בנדל"ן המסחרי

כשדייב מא מעצב לך את האלבום ,כנראה שעשית משהו נכון

תוכן מקודם
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הוסיפו תגובה

הכתבות המומלצות באתר

הציפורים ששרדו את הכחדת
הדינוזאורים נאלצו ללמוד לעוף
מחדש

עוזי ברעם || מפלגת העבודה
צריכה לייצר תקווה ולא התבטלות

כמה אפשר להשפיל את רותם סלע
בשביל פרסומת?
האם ברנרד לואיס היה היסטוריון
חשוב או חוקר מגויס לטובת הימין

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו :סיכום כותרות הבוקר אצלכם במייל מדי יום

הרשמה
ברצוני לקבל ניוזלטרים ,מידע שיווקי והטבות
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אוניברסיטת ת"א מונעת מסטודנטים לקיים פעילות למען השלום

"אין דבר יותר מביך מלהדביק את אמא שלך במנדבושקס"

בנימוקים ביורוקרטיים

דני בר-און | 23 c V

ירדן צור | 38 c

פולין דרשה ,ו"יד ושם" מחק מתמונה את הכיתוב "המשטרה
הפולנית"

היחיד בעולם שיכול היה לעשות את זה :על גדולתו של לברון ג'יימס
אלעד זאבי | 4 c V

עופר אדרת | 31 c
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עמליה ועידו רוזנבלום
מציגים את הפנים הלא
מוכרות של אדם ברוך

הציבור לא רוצה
להצביע לנו .מה עושים?
| איתן כבל

"ארץ נהדרת" משקפת
את הבעיה אליה נקלע
עמית סגל

מה גרם אפילו לאיילת
שקד להגן על נתניהו? |
יוסי ורטר

"אם נשים לא ישלטו
בעולם בקרוב  -האנושות
תיכחד"

אלוביץ'
נתניהו:
מוכן לה

<

*#

H

מערכת | הנהלה | אודות הארץ | דרושים | צור קשר | עשה מינוי | ביטול מינוי דיגיטלי | שאלות ותשובות | פרסם אצלנו
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סרטים מומלצים

מדיניות פרטיות

טיולים לשבת

 nעדכונים במייל

מזג אוויר

חלון מבזקים

מה עושים עם הילדים בסופ"ש?

אוכל

ארכיון הארץ

הופעות היום

חדשות

עוגת גבינה

דיוור הארץ
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דעות

תנאי שימוש
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תרבות
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