
מתוך הרצאה קורונה בחינוך. סבירסקי

 אנשים בישראל מובטלים. המשימה של המדינה להתעסק עם סוגיית4 מתוך 1 אחוז מובטלים בישראל. 25
האבטלה שפוגעת בביטחון העצמי של המובטלים. אין פרנסה ואין אפשרות לשלם.

הקורונה מציבה אתגר בשני מובנים:
. למנוע מילדים לחוש עד הסוף את תחושת חוסר הביטחון של ההורים. בית ספר קדמה בית ספר מחבק.1

נותן ביטחון.  מציב בפני התלמידים אפשרויות לעתיד. 
. תקציבים של השירותים הרווחה. התחלנו עם גרעון וכעת המשק פחות פועל ויש פחות הכנסות מממיסים.2

משרד החינוך קל לבצע בו קיצוצים ומכל סעיף מורידים אחוזים. 
בכל בית ספר יצטרכו לממן את הצרכים שלהם לבד. פחות מקום לשדרוג ותמיכה על ידי עמותות חברתיות

וחינוך שיכולות למצוא את עצמן עם תקדים קטן יותר.

איך נתמודד עם האתגרים

תלמידים שמגיעים עם החסך והפערים מתוך הבית וצריך לחזור לבית הספר במקום חדש. 
יש קואליציות שמנסות להשפיע על חברי כנסת ועל מפלגות לא לקצץ בתקציב ויש חלופות למצב כזה. לבקש

ממי שיש לו לתת לאלו שאין להם. ליצור איזון כלכלי.
גרעון של ממשלה הוא לא כמו מינוס אצל משפחה שלא תשלם יגיעו הוצאה לפועל.  מדינה יכולה ללוות

ממדינות שונות.

לא חייבים לקצץ במשרד החינוך

צריך לגייס את ההורים במצב הזה ואם צריך לצאת לרחובות. להשתמש בגופים הגדולים של ארגון המורים
והסתדרות המורים ולהעיר גם את הגופים האלו.

הפרדה בין מעמדות בין אם יש לו מחשב ואינטרנט או שאין בבית. גם במקרה אם ההורים נמצאים בבית והם
מודלים או נמצאים מחוץ לבית .

שתי דוגמאות

.במרכז אדוה מבקשים תקצוב שווה והוגן לבתי ספר . בתי ספר חרדלי מקבלים הכי הרבה שעות תקן לעומת1
בתי ספר אחרים.

. עתירה נגד תשלומי הורים גבוהים שהגיעה לבגצ ומחכים להחלטה. עכשיו העניין נדחה לחודשים ואולי2
להתחיל מהתחלה.

. עמותת קדמה רוצה שהמדינה תשקיע יותר בפריפריה שיגיעו אחוזים גדולים יותר לתיכונים ולמידה3
באוניברסיטה ובמכללות.

שעות תקן - תקציב ההוראה של בתי הספר. יש בתי ספר של החינוך הקיבוץ דתי לאומי שבעבר היו מתחברים
כיתות קטנות והיום בגלל מהלך של המפדל דרשו להכיר שהכיתות מקבלות תקציב כפול 

נכון לעכשיו מדינה תתעסק באתגר האבטלה ופחות בחינוך.



במהלך התקופה הזאת מגלים דברים שלא קיימים. הרבה שנים אפשר לראות שמשרד הבריאות מתנהל
בצורה מסודרת ומקצועית. יודעים להסביר איך המערכת עובדת ולהרגיע את הציבור. הלוואי והיו אנשים כאלו

גם במערכת החינוך.
 לדעת סבירסקי, מורות הולכות להיות הגיבורות החדשות כמו רופאים כי יש להן משימה מאוד גדולה להעניק

תחושה של ביטחון לכל התלמידים.


