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ד"ר דפנה גרוס מנוס - המכללה האקדמית
תל חי . סיגל וייס מורה בקיבוץ משעול :

כותרת:

ליאת רגב : אנחנו מצרפים לדברים שאתה אומר עכשיו, זה בעצם

מצטרף למה שאתה אומר עכשיו-  סקר בינלאומי שפורסם אתמול,

סקר שנערך בהרבה מאוד מדינות בעולם לגבי מצבם הכלכלי של

תלמידי ישראל , של ילדי ישראל . והסקר הזה שבו... שבו

השתתפו גם חוקרים כאן ממדינת ישראל , קובע נתון מאוד מאוד

קשה. כל ילד חמישי במדינת ישראל , אין לו כסף לטיולים,

לשמונה עשר אחוז מהילדים אין ביגוד ראוי לבית הספר , לכמעט

עשרים אחוז מהם אין נעליים במצב טוב, חסר להם ציוד.  בגדול

אפשר לומר שיותר מעשרים אחוז מילדי ישראל חיים בתנאים כמו

של ילדים במדינות מתפתחות - כמו בנפאל וכמו בנמיביה. שלום

לד"ר דפנה גרוס מנוס.

ד"ר דפנה גרוס-מנוס , מרצה בחוג לעבודה סוציאלית, המכללה

האקדמית תל חי:  שלום, בוקר טוב
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ליאת רגב : מרצה בחוג לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל

חי. את בין  האנשים שערכו את המחקר הזה כאן בישראל,

ושלום לסיגל וייס.

סיגל וייס, מורה חינוך בלתי פורמלי, קיבוץ משעול : שלום, בוקר

טוב.

ליאת רגב : את מלמדת בחינוך הבלתי פורמאלי בקיבוץ משעול.

דפנה,  בואי קודם כל ספרי לנו בבקשה , מה הנתונים המרכזיים

שעלו אצלכם לגבי מצב הילדים במדינת ישראל.

ד"ר דפנה גרוס-מנוס : אז קודם כל באמת הסקר הזה,  זה

סקר בינלאומי שכלל שלושים וחמש מדינות מגוונות . זאת אומרת

לא מדינות סטנדרטיות של האו אי סי די.

גם מדינות מפותחות - נורבגיה , שוויץ.  וגם מצד אחד מדינות

מתפתחות - נמיביה ונפלא. ונערך בארץ על ידי האוניברסיטה,

המכללה האקדמית תל חי  ומכון חרוב. ובעצם הממצא העיקרי

בהקשר הזה של מחסור , שאנחנו ... גם בדק עוד הרבה דברים

נוספים , אבל נודה שדי להפתעתנו ישראל מדורגת במקום מאד

מאד נמוך  ביחס לכל שלושים וחמש המדינות האחרות בפריטים

מאוד בסיסיים. כמו בגדים,  כמו נעליים , כמו ציוד לבית הספר

. למעשה אנחנו ממש מדורגים בחלקם במקום האחרון שזה אומר

שאנחנו אחרי מדינות מתפתחות כמו נפלא ונמיביה. וזה אומר

שבעצם למשהו כמו שמונה עשרה עד עשרים אחוז מהילדים אין
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את הפריטים האלה. וזה כמובן מאוד מאוד מדאיג.

ליאת רגב : חמישית

ד"ר דפנה גרוס מנוס : כן, חמישית מהילדים את הפרטים

הבסיסיים האלה אין. וזה מציב אותנו בעצם במצב שיש ילדים

בישראל של 2020 שבעצם חיים בתנאים של מדינה מתפתחת. וזה

לא בדיוק משהו שהיינו מצפים. בסה"כ הכלכלה של ישראל חזקה.

הסיבה לכך, איך שאנחנו רואים את זה ומנתונים אחרים, זה

בעצם פערים חברתיים מאוד מאוד גדולים שיש בישראל. כאשר

בעצם זה לא שכל האוכלוסייה אלא... אלא כמו שאולי באמת

קורה באותם מדינות מתפתחות, אלא אצלנו הפערים הם נורא

גדולים. זאת אומרת, יש לנו קבוצות מסוימות באוכלוסייה, שבהם

אנחנו רואים של30, 35 אחוז מהילדים אין את אותם פריטים

בסיסיים, והם בעצם מושכים בסופו של דבר את ה... ממוצע

למטה. הפערים האלה, אנחנו רואים אותם גם בין הפריפריה

למרכז, גם בין ערבים ליהודים. והפערים הם מאוד גדולים. זאת

אומרת, שבמרכז אנחנו יכולים לראות שהמחסור הוא ממש ברמות

קטנות מאוד של 2, 4 אחוז וכו', והקפיצה היא עצומה כשאנחנו

עוברים לקבוצות אחרות ולאוכלוסיות אחרות.

ליאת רגב : וכל ה... והמחקר הזה נעשה עוד לפני הקורונה!

ד"ר דפנה גרוס מנוס : נכון .

ליאת רגב : עד כמה הקורונה החמירה את מצבם של הילדים
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האלה?

ד"ר דפנה גרוס מנוס : שוב, אנחנו רק יכולים לצפות, כיוון

שאנחנו מודעים ושומעים כל הזמן על הקשיים הכלכליים, שכל

הדברים האלה רק ילכו ויחמירו. יתרה מכך, שכל מיני פריטים

שאנחנו שאלנו עליהם כמו מחשב, כמו אינטרנט, כמו ... טלפון

נייד. מה שפעם אולי היינו יכולים להגיד - אוקי, זה מותרות, זה

לא כזה נורא שאין - עכשיו בהקשר של הקורונה, זה משהו

שיכול לפגוע בזכות של אה... זכות לחינוך, בסופו של דבר, ביכולת

של הילד ללמוד - בוודאי בכיתות הגבוהות שמתבססות על למידה

מרחוק. אז פתאום כשאנחנו מדברים על זה שבקבוצות מסוימות,

מעל 30 אחוז אין להם נגישות לאינטרנט, זה אומר בעצם, שגם

אין להם נגישות לבית הספר שלהם בחלק מהמקרים, ואז כבר

ה... ההשלכות הם הרבה יותר חמורות, וגם בסופו של דבר זה

משהו שיעמיק את הפערים, וזה חלק מה... חלק מהבעיה כאן.

ליאת רגב : אני יודעת שהמחקר שלכם לא עסק בזה ישירות,

אבל בוודאי דנתם גם בעניין הזה: מה הסיבות המרכזיות לפערים

הכל כך גדולים האלה? מדובר בהקצאת משאבים של מדינת

ישראל? מדובר בעובדה שהמורים הטובים למשל לא מגיעים

לאזורים האלה? מהיכן זה מגיע?

ד"ר דפנה גרוס מנוס : תראי, כשאנחנו מדברים על פערים

במחסור חומרי, הם באים בסופו של דבר מעוני. המדדים שלנו
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של מחסור חומרי, בעצם מאפשרים לנו לקבל מידע באופן ישיר

מילדים - ומה יש להם ומה אין להם. ובעצם לקבל תמונה יותר

ברורה, על מה המשמעות כשאנחנו אומרים שילדים חיים מתחת

לקו העוני. זה לא באמת אומר לנו הרבה. אבל כשאנחנו שואלים

בתכל'ס - רגע, מה יש לך? מה אין לך? זה המשמעות. זה

המשמעות כשאנחנו מדברים על 30 אחוז ילדים עניים בישראל, זה

חלק מהמשמעות של זה, וזה נובע בעיקר משם. ולכן חלק

מהפתרונות צריכים לבוא במקום של העלאת קצבאות שהם מאוד

נמוכות בישראל באופן כללי. בתקופה של הקורונה זה זמן מצויין

לקדם הכשרות. אנשים גם ככה בחל"ת, ואז אפשר למנף את

הדברים שיהיה גם השקעה לטווח ארוך. וכמובן , ברמה היותר

קונקרטית, צריך לחשוב על היבטים של איך באמת אנחנו יוצרים

רפורמה של מחשב לכל ילד, אה, ודברים כאלה, שתמיד דיברו

עליהם אבל בעצם לא קרו אף פעם, ופתאום הם הופכים להיות

ממש ממש קריטיים.

ליאת רגב : סיגל, את לימדת...

סיגל וייס : כן.

ליאת רגב : לימדת בתיכון, בפריפריה , בכיתה של תלמידים

מתקשים. את ראית את הנתונים האלה בשטח.

סיגל וייס : בכיתה של תלמידים בהדרה, תלמידים שמגיעים מ...

ברובם מאוכלוסיות סוציו אקונומיות מוחלשות, ואני לא מאוד
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מופתעת - כלל לא מופתעת מהנתונים שהוצגו.

ליאת רגב : איך זה נראה בשטח? ילד שאין לו כסף, איך זה

נראה ביום יום בבית הספר? מה הוא אומר לך? מה אין לו?

איפה את כמורה, חשה את החוסר בהתמודדות שלך מול התלמיד?

סיגל וייס : אני מצטערת, אני פשוט לא חושבת ש... ש... זה

העניין פה. אני יכולה לספר לך סיפורים על ילדים עם נעליים

קרועות, שרצים בשיעורי ספורט ולא מוכנים לקבל מהמורה שלהם

נעליים ישנות שלה, כן? אבל אני חושבת שהעניין פה הוא הרבה

יותר עקרוני מסיפורים קורעי לב כאלה ואחרים. יש פה מדינה

שמזניחה את תושביה. בסוף, כן, אני עבדתי עם הילדים האלה,

הייתי... הגעתי לדירה שכל המוצרים של המקרר במקרר של

השכנים, כי אין כסף לתקן את המקרר. הגעתי. אבל מה שחשוב

לי להגיד, זה שיש פה מדינה שבגדה בתושביה. אנחנו אזרחים

שומרי חוק, משלמים מסים, שלא מקבלים בחזרה. ומה שד"ר

דפנה אמרה על קצבאות - זה נכון בעוד מקומות. זה נכון באופן

כללי. זה נכון לגבי מהו...

ליאת רגב : אבל בואי רגע נתמקד...

ד"ר דפנה גרוס מנוס : שכר מינימום. וזה נכון...

ליאת רגב : נכון, אבל סיגל, אני רוצה ברשותך לנצל את הבמה

הזו רגע , כדי להתמקד בכל זאת, ברשותך, במצב של ה... במצב

של התלמידים כרגע. ואם את יכולה, רק, רק שנבין . כי אני
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רואה למשל דברים שאת כתבת בעבר. את אומרת - זה ילדים

שאין להם... אי אפשר בכלל לדבר על שיעורים פרטיים, גם אם

מדובר בתלמידים מתקשים. אין להם אפילו שולחן כתיבה לעשות

עליו שיעורי בית. לא נדבר על אבחונים, על סיוע ש... בפדגוגיה.

שלחלק ההורים זה ברור מאליו. אנחנו שולחים את הילדים

לאבחונים - ברור שלכל ילד יש שולחן כתיבה. בכיתות שאת

למדת לא היו את הדברים האלה?

סיגל וייס : לא. לא היו את הדבר... אה, ושיעורים פרטיים זה

בכלל כאילו אה, אין מה לדבר. אני מדברת על איתך על כמו

שהמחקר אמר - על דברים בסיסים.

ליאת רגב : כמו מה למשל?

סיגל וייס : על דברים בסיסיים, אני... אני מדברת איתך על

יכולת לשלם על טיול שנתי. אני מדברת איתך על יכולת לשלם

תשלומי הורים לבית ספר. אני מדברת איתך על ביגוד ו... ועל

חשבונות ועל להחזיק בית ברמה הכי בסיסית.

ליאת רגב : עד כמה הורים לילדים האלה יכולים להיות מעורבים

בחינוך שלהם? או שאין להם זמן לזה, כי הם תשושים מעבודה.

סיגל וייס : הרבה פחות.

ליאת רגב : ספרי לנו.

סיגל וייס : תראי, אה, היה הורה שהגיע לשיחת הורים אצל

המנהל -היה עניין, הזמנו הורים למנהל, והשיחה התעכבה כי היו
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עוד כמה הורים לפניו. הוא פחד שיפטרו אותו. אוקי? הוא קם

והלך באיזשהו שלב, והיה חייב לחזור לעבודה ולא הגיע לשיחה

עם הילד שלו, כי בנאדם במצב מוחלש, כשהוא פועל במפעל, וגם

לא מודע לזכויותיו, לא יכול... לא מבין שהוא... אי אפשר לפטר

אותו על כזה דבר, וגם כנראה שאם יפטרו אותו, לא יהיה לו מה

לעשות. הוא לא ידע מה לעשות. אז ב... השיחה התקיימה בלעדיו.

ליאת רגב : ואיך זה נראה בבית? כן, אבל איך זה נראה למשל

בבית, ביום יום? כמה שעות ההורים האלה נמצאים בבית? האם

הם קמים ומכינים את הילדים לבית הספר ? האם יש להם זמן

לשבת איתם על השיעורים למשל, בשעות אחר הצהריים?

סיגל וייס : זה מאוד תלוי. א' , אין להם זמן. ב' חלקם עברו...

סבלו מאותה אפליה בילדותם ואין להם יכולות. אוקי? הם בעצם

לא נקלטו כמו שצריך, ולפעמים אין להם עברית כמו שצריך, והם

דואגים לפרנסה, והם לפעמים דואגים להורים מבוגרים, שאין להם

כסף - בוודאי בישראל, לשכור להם עזרה. הם לפעמים קמים

בחמש בבוקר ונוסעים לעבודה. היה לי תלמיד...

ליאת רגב : ואז הילד קם לבד ומכין את עצמו לבית ספר, כן?

סיגל וייס : או שהוא לא קם לבד, ולא מכין את עצמו לבית

ספר.

ליאת רגב : ולא מגיע לבית ספר, כי אף אחד לא מעיר אותו.

סיגל וייס : ואז נוצרים פערים, בוודאי.
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ליאת רגב : כן, היה לך תלמיד?

סיגל וייס : היה לי תלמיד שלא הגיע למתכונת. אוקי? לא הגיע

למתכונת בהיסטוריה, אחרי שאני הכנתי אותו באופן אישי עם עוד

שלושה ילדים, ולמתכונת מועד ב', מה שנקרא, אחרי שהוא נכשל

פעם אחת לבגרות. ואני מרימה אליו טלפון, והוא אומר - ''סבתא

שלי לא הרגישה טובה. אמא הייתה חייבת לנסוע לעבודה. אני עם

סבתא בבית חולים.'' והילד לא הגיע למתכונת. עכשיו, זה לא

המצב שאת יכולה להאשים את הילד שהוא לא יתאמץ. מי יסע

עם סבתא לבית חולים?

ליאת רגב : איך את כמורה , בכל זאת הצלחת לאסוף את

הילדים האלה ולהביא אותם לאיזשהם השגים? כלומר, איך

מתמודדים?! מורה שנמצא בכיתה כזו, איך את מתמודדת? את הרי

כן כמהה להביא אותם להשגים.

סיגל וייס : לי היה... לי ולצוות שעבר איתי היו כל מיני שיטות

מכלות חיים משלנו - אני מדברת על החיים שלנו. וכל מיני

דברים שעשינו. אני נורא רוצה להדגיש, כפי שהדגשתי בעבר, שזה

לא מפצה . ואת יושבת שם עם, עם ילדים ונוער והורים,

שהמדינה זרקה לאיזשהו... לאיזשהי פריפריה ולא נותנת להם את

מה שצריך. ואת לא מצליחה. אז זה לא יכול להחליף את ההורים

שלי שהעירו אותי בבוקר עם שתיה חמה. אוקי? ויצאו לעבודה

בשעה סבירה והיתה להם השכלה לעזור לי עם שיעורי בית, והיה
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לי מחשב משלי. אוקי, זה לא יכול להחליף אה, את הפערים,

שנוצרים פה. אני יכולה פה ושם לתת עוד שעות, על זמני הפרטי

בהתנדבות, למרות שעקרונית אני כאילו לא מאמינה בזה. אני

מאמינה שהעבודה שלי צריכה להיות משולמת. אני יכולה לבוא

ולעשות...

ליאת רגב : למה בהתנדבות? למה בהתנדבות? המדינה לא עזרה

לך עוד יותר ,מכיוון שאת מלמדת בפריפריה? לך עצמך, כמורה?

סיגל וייס : ברור! המדינה תמיד עוזרת למורים. אה- לא. המצב

הוא שאין מספיק תקציבים גם לחינוך. זה אותה תמונה. מי שלא

משחרר מספיק קצבאות ומי שלא מעלה את שכר המינימום, גם

לא נותן מספיק תקציבים לחינוך.

ליאת רגב : סיגל אני...

סיגל וייס : והם גם לא מחונכים נכון... מחולקים , סליחה.

ליאת רגב :  אני רוצה רגע לשאול אותך, לגבי הסמכות ההורית.

כלומר, את יודעת, אה, האם ילד שיש לו איזשהי בעיה בבית

ספר, או שהוא נתקל למשל במורה שקשה לה איתו, או שיש

איזשהי בעיה - האם ההורים האלה, שנאבקים על הלחם שלהם

כל יום, יכולים להגיע לבית הספר , יכולים להגן על הילד שלהם,

אל מול המערכות שהוא נמצא בהם? או שהוא פשוט, איך נאמר?

מופקר לגורלו בסיטואציה הזו.

סיגל וייס : לא תמיד הם פנויים, ולפעמים הם נתקלים בזלזול.
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כי כמו שאנחנו מכירים את מוח האדם, הוא נוטה לסטראוטיפים.

ולפעמים כשאתה מגיע עם מבטא, ועם סממנים של עוני, לא

תמיד אתה תקבל יחס. עכשיו, יש... אני לא , אני לא רוצה

להאשים פה את המערכת. יש מורים ומורות ומנהלים ומנהלות

מדהימים. אבל, אבל ככל מערכת יש לה גם את החסרונות שלה.

ולפעמים כשמגיע בנאדם שהוא מפחד על העבודה שלו, ואין לו

הרבה זמן לדבר איתך, והעברית שלו לא מדהימה, אה, והוא לא

יתחכך והתנסה בכל מיני קונפליקטים כאלה בעבר, אה, ואין לו

חברים בהנהלה, אז לפעמים הוא לא מצליח.

ליאת רגב : דפנה, אני חו...

סיגל וייס : ולפעמים הילד, לא יודעת אם מוכר... מופקר לגורלו.

אה, את יודעת מה, כן. לצערי, לפעמים כן. תלוי על איזה ''נשמות

טובות'' הוא נפל במערכת. וזה לא צריך להיות ככה.

ליאת רגב : כן. דפנה, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות לסיום.

א' , לפי מה שאני מבינה, המחקר שלכם לא כלל את

האוכלוסייה החרדית. נכון?

ד"ר דפנה גרוס מנוס : אה, הוא כן חל... כלל את האוכלוסייה

החרדית, לא לצערי בפריטים של מחסור חומרי - לא יכולנו

לשאול את כולם. לכן אנחנו לא מציגים את המדד הכולל בהקשר

אליהם, כי פריטים שקשורים לאינטרנט ומחשב, קצת קשה לנו

לשאול את האוכלוסייה הזאת ...
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ליאת רגב : עכשיו אני רוצה לשאול אותך במבט - על,

הסיטואציה הכלכלית הזו ונוסיף אליה את מצב הקורונה- לאן

לדעתך היא גוררת את מערכת החינוך במדינת ישראל?

ד"ר דפנה גרוס מנוס : אני חושבת שאנחנו נגררים - שוב, מערכת

החינוך שלנו כבר בנקודת המוצא, בדיוק כמו ברמות המחסור

החומרי, היא לא במקום טוב, אוקי? אנחנו רואים את זה גם

בדירוגים של פיז"ה ודברים כאלה, וגם בתחושות וכבר לאורך שנים

אנחנו עושים את הסקר הזה. אה, שביעות הרצון של ילדים מבתי

הספר , היא גם מהנמוכות בעולם בישראל. יש לנו בעיה קשה

בחינוך ,ואין ספק שהדברים האלה והקורונה, רק בדרך לדרדר

אותה. עכשיו, חשוב לי להוסיף באמת ככה, להתחבר לדברים של

סיגל, וה... באיזשהו מקום לתחושה הזאת של הבגידה של המדינה

- מהבחינה שבאמת יש פה פגיעה פעמיים בילדים. זאת אומרת,

ילד שחסרים לו הדברים האלה, שהוא לא יכול לצאת לטיול -

אותם 30 ילדים בפריפריה שלא יכ... אין להם כסף לטיולים, אז

הם נפגעים ברמה החבר... החברתית, ובאיכות החיים שלהם באותו

רגע. אבל כשאנחנו מדברים על חינוך, זה משהו שיש לו השלכות

לאורך זמן. זאת אומרת, חינוך הוא המפתח היחיד כמעט לצמצם

פערים חברתיים. ואם הוא לא עושה את העבודה שלו,  כי הילד,

באמת כמו שהיא תארה לא מצליח להגיע למתכונת, כי ההורים

שלו מוצפים, כי הם כל כך דלים במשאבים  - משאבים חומריים,
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וגם אולי משאבים אחרים, אנחנו בעצם לא מאפשרים את הפתח

היחיד שיכול להיות לו אולי לצמצם לאיזשהו מוביליות חברתית,

לאיזשהו משהו ש... אנחנו פוגעים בו פעמיים - גם באיכות חיים

שלו כרגע, וגם בעתיד שלו, בעצם. אוקי? כי חינוך הוא באמת

המפתח היחיד להצליח לצמצם ולשנות פה משהו בנתוני פתיחה

האלה של 30 אחוז - נחזור, במגזר ערבי ובפריפריה וכו'. ואנחנו

משאירים, בעצם מנציחים ואפילו מעמיקים עוד יותר את המצב

הנוכחי, שאוקי, יש לנו אנשים במרכז שמצבם טוב - אוכלוסייה

יהודית חזקה, ששם הם רק 4 אחוז. הם חיים בדיוק כמו שוויץ

ונורווגיה אצלנו במחקר. ובאותו זמן יש אוכלוסיות שלמות שאם

נחשב אותם גם במספרים, הם מתקרבים לחצי מאוכלוסיית ישראל

בסופו של דבר, שחיים בתנאים של מדינה מתפתחת. עכשיו, זה

לא משהו הגיוני לישראל 2020. זה גם בסופו של דבר, באמת, גם

ממקום של סולידריות - זה משהו בסיסי שמדינה צריכה לשאוף

אליו. הפערים האלה הם לא הגיוניים, ובסופו של דבר אחר כך

שואלים - למה ישראל מגיעה בדירוגים, בפיז"ה כל כך נמוך? למה

זה? אי אפשר להגיע... הממוצעים הם מושפעים מהצדדים

הקיצוניים האלה. אתה לא יכול להתעלם ולעצום עיניים מקבוצות

שלמות באוכלוסייה, כי הם גרות רחוק יותר, כי הם נמצאות

במחוזות שאתה פחות מכיר ופחות קרובים אלייך, ולחשוב שזה לא

משפיע וזה לא קיים. ואנחנו מחויבים לתת את הדעת ולמצוא את

10125488
מתוך 14 עמוד 13



הדרכים גם להגיע לשם, וכמובן להשקיע דווקא יותר שם - מה

שלא קורה.

ליאת רגב : ד"ר דפנה גרוס- מנוס, סיגל וייס, אני מאוד מודה

לכן. תודה רבה.

סיגל וייס : להתראות

ד"ר דפנה גרוס מנוס : תודה, יום טוב.
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