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לכבוד

חה"כנפתליבנט
          שרהחינוך

 
שלוםרב,

 מבחני המיצ"ב:הנדון
 

הסוב השדים למחול כולו הציבור נחשף האחרונה המיצ"בבעת מבחני את ב
ברחביהארץ.סביבההחלטהעלהימנעותמפרסומןשלתוצאותבמוסדותהחינוץ

לעיניי נחשף כאמור, להחלטה לכאורה, והנסיבות, האחרונים המיצ"ב מבחני
ולהשוו למדוד המבקשת החינוך מערכת של הגדול מחדלה כולו ביןהציבור ת

זאתבמקוםהקנייתתכניתלימודסדורהומתוקצבתבהתאםתלמידיםלתלמידים,
לצמצוםהפערים הקשור בכל ישראל תלמידי לצרכיםהאמיתייםשל מענה ומתן

בחינוך.


אםהאמנוכולנוכיכוונותהמשרדבעריכתמבחניהמיצ"בהייתהלבדוקלאשורה
משאבים להקצות זו בדיקה לתוצאות ובהתאם ישראל תלמידי של רמתם את
מתאימים,הרישבפועלראינוכימבחניםאלהיצרולחץאדירעלמנהליבתיהספר

 חתירה תחת ההישגיות להעלאת לפעול החינוך מוסדות המטרהומורי אחר
האמיתית.


 עגומה: כמובן נכונת–התוצאה מציאות משקפת אינה המצב והתחרותמונת ה

מייצרתמערכותהשוואהמעוותותביןרשויותמקומיותורמתהחינוך,לכאורה,של
כלאחתמהן.


אין זאת אלא שלאורך שנים פועלות הרשויות המקומיות לקיים את מערכות 

הרבה מעבר לחובתן והכל  ה הצער, נאלצות אלה לעשות כךולמרבהחינוך בתחומן, 
כדי לטייב את מערכת החינוך ולגשר על פערי תקצוב משמעותיים בין הנדרש 
למצוי עבור תלמידי ישראל, זאת בשעה שאין ולא יכול להיות חולק כי חובה זו חלה 

 על המדינה. 
 

רית והערכית מבחני המיצ"ב, לו היו אלה מבוצעים לשם השגת תכליתם המקו
כשלעצמה, היו צריכים להביא את המשרד לקבל קנה מידה ראוי של רמת התקצוב 

הנדרשת לתלמיד במדינת ישראל וקביעת סל חינוך נורמטיבי שוויוני לכל אחד  
מהם, אשר במקומות מסוימים בהם תוצאות המיצ"ב מצביעות על צורך בטיוב 

ב עודף מעל אותו בסיס הלמידה על ידי תגבור מתאים, לייצר מודל תקצו
 נורמיטיבי. 

 



 

 

תחתזאת,וחרףהעובדהכיהוחלטכברבעברשמבחניהמיצ"בצריכיםלעבורשינוי
רמת מדידת של הפסולה השיטה את להנהיג תחתך, המשרד המשיך משמעותי,
התלמידיםלצרכיהשוואהביןבתיהספרתוךיצירתתמונהרחוקהמהאמתבדבר

שויותהמקומיותוחשיפתתוצאותמבחניםאלה)אשרבמילאפערירמותהחינוךבר
החינוך ומוסדות ישראל תלמידי של מצבם את נכונה משקפים מדינתלא של

 שהיאכיום, השיטהכפי הנצחתפעריםשהמשך הביאהלתוצאהשל לאישראל(,
לתקנם!תוכל


שי חינוך התנהלות זו מגבירה תחושת תסכול בין רשויות מקומיות ומעמידה אנ

  !ראויים תחת סד לחצים לא סביר לשם יצירת תמונה חינוכית מעוותת
לפיכך, וכל עוד לא ייערך דיון משמעותי על תכלית מבחנים אלה, משמעות 
תוצאותיהם ביחס לדרכי פעולה נדרשות ועריכת מודל תקציבי מתאים לביצוע של 
אותן פעולות, אין כל תוחלת בהמשך קיומם של מבחנים אלה והשלטון המקומי 

 מתנגד נחרצות להמשך קיומם. 
 

 פונהאליךעלכבודהשר! עומקעםכללהנוגעיםבדברמנתשתורהעלאני ,דיון
המקומיות הרשויות עם הנדרשוהתייעצות הטיפול החינוך, מערכת לצרכי ביחס

מקומיות רשויות בין תקציב,בפערים סל בהבניית מתפשר הבלתי יוהצורך
נורמטיבילתלמידימדינתישראל!


ינכוןלדיוןעומקשכזהבכלעת.השלטוןהמקומ


בכבוד,






 
 




 חיים ביבס רון חולדאי שי חג'ג' 
ראשעירייתמודיעיןמכביםרעותיפו-ראשעירייתת"אראשמועצהאזוריתמרחבים
מרכזהשלטוןהמקומיויו"ר15-ויו"רפורוםהויו"רמרכזהמועצותהאזוריות

 סמודר יונ מר מאיר רובינשטיין
מועצהמקומיתערערהראשראשעירייתביתרעילית

ויו"רוועדראשיהרשויותהערביותויו"רפורוםהרשויותהחרדיות






 בני ביטון והיב חביש
 ראשעירייתדימונהראשמועצהמקומיתירכא

 ויו"רפורוםעריפיתוחבישראלויו"רפורוםהרשויותהדרוזיותוהצ'רקסיות



 

 

 העתק:
החינוךמנכ"למשרד-מרשמואלאבואב
יו"רועדתהחינוך,התרבותוהספורט-חה"כיעקבמרגי

ראשיהרשויותהמקומיות
 מזכ"ליתהסתדרותהמורים-גב'יפהבןדוד

יו"רפורוםועדיההוריםהיישוביים-עו"דאיילבןיהודהבאום
מנכ"ל,מרכזהשלטוןהמקומי-מרשלמהדולברג
 ווחהוחברה,מש"מסמנכ"למינהלחינוך,ר-גב'מיכלמנקס


