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 קורים דברים טובים –כשמנערים את המערכת 

 שיחה עם ח"כ רם שפע
____________________________________________________ 

שוחחנו עם  ,24.11.21-לקראת כנס 'משלטון מרכזי לאחריות מקומית' שיתקיים במכללת אורנים ב

 כוחות המקומיים, בחינוך ובכלל. בין הבין השלטון המרכזי לשח"כ רם שפע על האיזון העדין 

 רם שפע. לתודה ויתה מרתקת יההשיחה 

 https://bit.ly/3aPGzIz - 12בית תוכלו לשמוע אותה כפודקסט ב

, איך אתה והיה בעבר מורה ואיש חינוךכמי שנמצא היום בצמתי ההחלטות המרכזיים בשלטון, 

 הפער שבין השלטון המרכזי למערכות המקומיות?רואה את 

 שעומדות בפניח המוגזם שיש לשלטון המרכזי לבין המגבלות האדירות ובין הכ ןאיזוחוסר קיים 

אלמנטים צריכים לעבור  לואי לחשוב רצוייחד עם זאת,  להשתנות. ךצרי הוא, והמערכות המקומיות

 די או בשלבים.ילעשות את המהלכים האלה באופן מהיר ומי והאם נכוןלשטח 

לקחת בחשבון  ישלומר שהוא מנותק מהשטח, אבל ונגד השלטון המרכזי כקל להעלות טענות 

 פיכ ,לתאוות הכוחרק קשור  לא שלטון. לים החלטותלא יושבים סתם כך ומקבאנשים בירושלים שה

  האחריות.שאלת  אלא יש את שנוטים לחשוב,

החינוך אני חושב שצוותי מערכת החינוך. כפי שהיא באה לידי ביטוי ב הסוגיהלהדגים את  ניתן

מבינים  במכללות לחינוךשלטון המקומי ותפקידים בהבעלי ורכזי השכבות  ,ספרהמנהלי בתי  - בשטח

השאלה  עצמו. במשרד החינוך רבים אנשיםומממני יותר את מערכת החינוך המקומית שלהם טוב 

שהיא יכולה ביותר טוב הלספק את החינוך  אחריותהמציאות שבה המדינה תדע ש כיצד לייצר היא

ההורים לספק כלפי  אחראית מדינהה. בשטח כוחותל אוטונומיהה מתן משתלבת היטבלילדים 

 ,הורים ותעלה סוגיית האחריותשל תלונות  אם יהיו ועוד. מתאימה פדגוגיה, ם ביטחון ובטיחותהלילדי

מתח שחייבים מדובר ב. תאחריוה ירצו לקחת על עצמם אתהמקומי או בית הספר לא בטוח שהשלטון 

 רבות פעמיםוהוא התחדד ביתר שאת בתקופת הקורונה.  כדי להצליח לפתור את הסוגיהלעסוק בו 

ועם  ת החינוךיחד עם חברי וועד ,שניסיתיכ

לשכנע את אנשי  ,מומחים ואנשי שטח

חלק מהדברים, לא  משרד החינוך לשחרר

ח אלא אנשים וכ ותאבימצאתי אנשים רעים 

שפחדו שאם ישחררו יקרו גם דברים לא 

 טובים.

https://bit.ly/3aPGzIz
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, שזו מהות מנהלי בתי ספר. אנשים שלקיחת אחריות היא טבע שני אצלםאת ניקח לדוגמא אז 

אותה ולא  . האם אתה לא חושב שאפשר לתת להם את האחריות מתוך הבנה שיקחותפקידם

 יתנערו?

קיימת כאן שאלה של אמון: האם משרד החינוך מאמין בצוותי ההוראה ובבתי הספר שלו? ניתן היה 

 .לראות זאת בשנה שעברה, בשינוי שחל באופן שבו נאספו ציוני בחינות הבגרות בתקופת הקורונה

ם  באופן מוחלט חלק מהסמכות למתן הציונים הועבר לבתי הספר, אך משרד החינוך לא סמך עליה

והשאיר חלק מן הסמכויות בידיו. דבר זה מסביר את קיומו של מנגנון פיקוח אדיר, שבחלקו הוא מוגזם 

 צדדי שקיים במערכת כבר שנים רבות.-נובע ממשבר אמון דו זהובחלקו מיותר לחלוטין. 

אט אט  ישחררו ,את השינוי הנדרש צואומץ, שיאמ ישרת חינוך בעלאו  בנושא זה נחוץ מינוי של שר

. כמובן שהשינוי ידע והיכולות של האנשים בשטחלשטח לצמוח וליישם את ה יאפשרואת הפיקוח ו

צריך להתקיים בתוך המסגרת, מכיוון שהמשרד אחראי על התלמידים ומחובתו לספק למורים 

 ולמנהלים את צורכיהם. 

אפשר ש חושבאני וזה הן יעניב מורכב מאוד ויכוחיש  כנית הלימודים.ונושא ת דוגמה נוספת היא

יכולה המרכזית כרגע. המערכת  הן מקבלותיותר ממה שחופש רב למערכות המקומיות לתת וצריך 

בשטח שלתת לצוות  ישאבל  ,ל נושאי ליבה שאי אפשר להתעלם מהםשמסגרת כללית  קבועל

  שהמדינה מכתיבה. אלולאו דווקא  ,להרגיש את התלמידים וללכת איתם גם למחוזות אחרים

כיצד יוצרים מצב שבו יחסי הכוחות משתנים? שבו יותר אחריות וסמכות עובדים מהמדינה אז 

 לשטח?

ליצירה להמשיך לייצר לחץ  כולנו הואשל ושינוי משמעותי ביחסי הכוחות. התפקיד שלי  בצעליש צורך 

חלק גדול מהשינוי  קבעהייתי מ באופן אישיאני ו ע שינויבצלרבות . יש דרכים של שינוי כל הזמן

לכל המישורים בתוך המערכת. יש  חלחלי ואני מאמין שמשם השינוי ,בגרויותשבוצע במתן ציוני ה

עולם מספר המורים בכיתה, הכיתה, הגודל  רבים נוספים שבהם ניתן ליצור שינוי, כמו למשל תחומים

 ועוד. בכלל הפדגוגי

לאזן כל הזמן  הוא ,כמי שבא מהכנסת ,הרגשתי שהתפקיד העיקרי שלי ת החינוךבוועדחבר כשהייתי 

גם כשהוא מוחה וכועס אשר אקטיבי, ובלי ציבור רציני  זאתלעשות  ולא ניתןשטח בין הבין הממשלה ל

כל הזמן  הנוח לממשלה, לאזרחים יש תפקיד ללחוץ עלי כאשר הדבר אינוגם  דרך לייצר שינוי. והיז

ההורים והתלמידים  פו של דברמה פוגשים בסוומה קורה בשטח ומה נכון  תחלא שוכהיא ולוודא ש

 בתוך בית הספר.
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ת הרחבשלי בנוגע לאחד החששות הגדולים ביותר סוציאלית ו-תפיסת עולם כלכליתמאני מגיע 

 יותר, שמקומות מוחלשים הוא, בחשיבותה הגדולהה כר, לצד ההשל השטח האוטונומיה

יתקשו להתמודד עם אוטונומיה  ,החרדיתאו חברה הערבית יותר, כגון בקטנים  בהםמשאבים שה

  יהיה סיועבצורה דיפרנציאלית ויחולקו כל מהלך כזה המשאבים ב. לכן חשוב לוודא שמורחבת

והפערים עלולים ד קשה להצליח ומא יהיה קשהאחרת  ,פחותלהם שיש לאלו בתמיכות ובמימון 

 להתרחב במקום להצטמצם.

בתוך הרשות יש את ראש הרשות  .ארצישלטון רק בין שלטון מקומי להמתחים האלה לא נמצאים 

, מי שמנהל את אשכול בתי הספר ואת מי שמנהל את בית הספראת החינוך ואת  מי שמנהלואת 

ל לא לכשתהליכים ארוכים שדורשים אומץ מדובר ב פעמים רבות. וגם ביניהם יש מתחים לא מעטים

 יש. אחד

שמוביל תהליכים ברמה הארצית, האם אתה מצליח לראות באמת את הילד בביה"ס בדימונה, או  כמי

 ברעננה או בסכנין דרך טבלאות אקסל ודו"חות? האם באמת רואים דברים משם?

 שניאני גר בקיבוץ שיש בו  .אבאגם , אבל אני לשעבר חינוךהיו"ר ועדת וח"כ  ברמה האישית, אני

 מרביתכמו יש לי חברים מנהלים וחברים מחנכים ו ,בתי ספר, יש לי אחיינים כמעט בכל שכבת גיל

יש  אני חושב שלנבחר הציבור .שנוגעות למתח הזה ספור סיטואציות-ןנתקל באיגם אני  ,האנשים

עד כמה הוא אומר או קורה בשטח שמה את עד כמה הוא רוצה לפגוש כל הזמן  בחירה תמידית,

תמיד לא  וודאי. אני השתדלתי ובווטבלת האקסל מספיקה ל שהוא מכיר את המציאות לעצמו

עשרות מפגשי חשיבה עם מנהלים, מורים, השתתפתי ב וגם יוצא לסיורים רביםאני אבל  ,הצלחתי

כל הזמן להיות  תי. ניסיבסיפור את נקודת מבטםלהבין על מנת  ,וצוותי רפואה ראשי רשויות

על מנת להקל על עצמי  רחב עד כמה שאפשר, אינטרסים וצרכיםשל נעד בפרספקטיבה שרואה מ

 החלטות.בקבלה של 

בתוך ש היאהוא נמצא בה נכונה לכל אחד מאיתנו בכל זירה שהאני חושב שהתובנה המרכזית 

שצריך  ויש הרגשהלא יאהבו את ההחלטה שלך  רוב האנשים ,ל נראה מורכב ומסובךוהכהמערכת 

בסופו של קורים  ,בינהכשאתה מזיז את הג ,אבל ברוב המקרים .הליישם אות להזיז מערכות בשביל

עבור מורה שלא תמיד ברור לו מה צריך לעשות בכיתה, זה נכון עבור זה נכון  .דברים טוביםעניין 

כל חשוב לקדם שינויים ו כולנו.עבור זה נכון  .ח"כ ויו"ר ועדהאו ראש רשות גם עבור מנהל וזה נכון 

שווה ללכת  לרוב בדרך,  אינך בטוחממקום נכון וערכי, גם אם  פועלוונע מהאינטרס הנכון עוד אתה מ

 מקומי.ההן בשלטון מרכזי והשלטון הן ב, כל רמות ההשפעהלגבי זה נכון דבר על זה. 

 


