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תקצירי פרסומים על חינוך מבוגרים, משבר כלכלי 
ומה שביניהם

'מפורדים נעמוד': מדוע אי השוויון מוסיף לגדול?

הפערביןעשיריםלענייםהתרחבברובארצותה-OECD)הארגוןלשיתוףפעולהופיתוחכלכלי,שגם
בו(במהלךשלושיםהשנההאחרונות.תהליךזההתרחשכאשרהארצותהחברות ישראלחברה
מה האחרונות. השנים של הגדול' 'השפל לפני כלכלימתמשכת, גידול נהנומתקופת זה בארגון
וסיכויי העבודה למעגל מחוץ נמצאים העולם ברחבי אדם בני מיליון 200 כאשר עתה, יקרה
איננה השוויון באי הגידול שמגמת טוען ה-OECD שמפרסם חדש ניתוח קלושים? הם הצמיחה

בלתינמנעת:הממשלותיכולותוצריכותלפעולבעניין.
הראה – והולכת? גדלה  שוויוניות  אי  – 2008 בשנת שיצא הארגון של המשמעותי הדוח
שהפערביןעשיריםלענייםגדלברובארצותה-OECD.בשלושהשניםהקשותשלאחרמכןהפךאי
השוויוןנושאלדאגהכללעולמית,הןבקרבקובעיהמדיניותוהןבחברותהשונותבכללן.המחקר
החדששלהארגון,מפורדיםנעמוד:מדועאיהשוויוןמוסיףלגדול,חושףאתהעובדהשהפערבין

עשיריםלענייםהתרחבעודיותרברובהארצות.
כיום,במדינותמפותחותההכנסההממוצעתשלעשרתהאחוזיםהעשיריםביותרהיאבערך
פיתשעהמזושלעשרתהאחוזיםהענייםביותר.אפילובארצותהנחשבותמאזומתמידשוויוניות,
באופןיחסיכגוןגרמניה,דנמרקושוודיה,הפערבהכנסותביןעשיריםלענייםמתרחב–מיחסשל
5ל-1בשנותהשמוניםשלהמאההעשריםליחסשל6ל-1.באיטליה,יפן,קוראהובריטניההיחס

25ל-1. 14ל-1ובמקסיקווצ'ילי– 10ל-1,בישראל,טורקיהוארצותהבריתהיחסהוא הוא
Gini(אפשרלראותשאיהשוויוןגדלב-17מתוך22ארצותה-OECD, בהתבססעלמדדג'יני)
בפינלנד, אחוזים מארבעה ביותר עלה הוא רחוק. לטווח נתונים של סדרה זמינה שלגביהן
יחסית יציב נותר השוויון אי הברית. וארצות שבדיה זילנד, ניו לוקסמבורג, ישראל, גרמניה,
– יותר האחרונה ובעת ובטורקיה, ביוון צמצום בו שחל בעוד הברית, וארצות גרמניה בצרפת,

בצ'יליובמקסיקו,אךזאתביחסלנקודתמוצאשלרמותאישוויוןגבוהותמאוד.
פורצות'( )'כלכלות לכלכלותמתפתחות כלכליתחזקהאפשרה תקופהמתמשכתשלצמיחה
לא החזקה הכלכלית הצמיחה מן הרווחים אך מוחלט. עוני של ממצב אנשים מיליוני להוציא
התחלקובאופןשווה,והרמותהגבוהותשלאיהשוויוןאףהוסיפולעלות.ביןמדינותה-BRICS
באופן לצמצם הצליחה ברזיל רק הפורצות(, שבכלכלות הגדולות – סין הודו, רוסיה, )ברזיל,
פי ל-1, 50 של ביחס עדיין הוא לעניים עשירים בין זו בארץ הפער אך השוויון. אי את מרשים

.OECD-חמישהמןהיחסהממוצעהקייםבארצותה
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מה גורם לגידול באי השוויון בהכנסות?

חדש מבט מציע – לגדול מוסיף השוויון אי מדוע נעמוד: מפורדים – ה-OECD של החדש הדוח
אין ובמשכורת. שוויוןמתעצםבשכר אי היה הגורםהמרכזי פרטנית, בראייה עלשאלותאלה.
משקי של ההכנסות מכלל רבעים לשלושה מקור היא מעבודה ההשתכרות להפתיע: כדי בכך
השכירים 10% של ההשתכרות ה-OECD. ארצות ברוב העבודה שבגיל האוכלוסייה בקרב הבית
ושיאני- המקרים. ברוב ביותר העניים ל10% יחסי באופן – במהירות נסקה ביותר העשירים
יותרמןהמשתכריםהנמוכיםביותר,וכך השכרהאלההתרחקומןהמשתכריםהבינונייםמהר

גדלהפערביןהנמצאיםבפסגהלביןמעמדבינייםהחשבדחקגוברוהולך.
אתרווחי-השיאקצרהאחוזהאחדשבפסגה,ובכמהארצותזכתהבהםאפילוקבוצהקטנה
האחוז שאצל מראים למשל, הברית, ארצות על חדשים נתונים משתכרי-שיא. של 0.1 יותר:
מס תשלום לאחר הבית[ משקי כלל של ההכנסות ]מתוך ההכנסה חלק בשיא, הנמצא האחד
20 ויותרמכך–מקרובל-8%ב-1979ל-17%ב-2007.באותהתקופה,חלקםשל הכנסההוכפל

האחוזיםמןהאוכלוסייההנמצאיםבתחתיתירדמ-7%ל-5%.
במחקרנחשפיםמספרממצאיםמפתיעים:

לגלובליזציההייתההשפעהקטנהבלבדהןעלאיהשוויוןבשכרוהןעלמגמותהתעסוקה.על 1.
ויותר יותר אףשהסחרביןהארצותבעולםכולוגדלבמהירות,חברותהשקיעובאופןישיר
בארצותאחרותשאינןארצות-הביתשלהן,והיבואמכלכלותמתפתחות,כגוןסיןוהודו,נסק

.OECD-במהירות.לאהמגמותהאלההיוהגורמיםהעיקרייםלאיהשוויוןבארצותה
לבעלי מאשר גבוהות מיומנויות בעלי לעובדים תועלת יותר הביאה הטכנולוגית הקדמה 2.
וטכנולוגיות המידע בתחומי ביותר נדרשות מיומנויות בעלי אנשים הנמוכות. המיומנויות
את שהגדילו ומרווחים גבוה משכר נהנו הפיננסי למגזר ייחודיות מיומנויות או התקשורת
הכנסתם,בעודעובדיםבעלימיומנויותנמוכותאוללאמיומנויותכללנותרומאחור.עקבכך

גדלופעריהשכרביןעובדיםבעלימיומנויותגבוהותונמוכות.

ושינוייםמוסדייםהגדילואת וכו'( יחסיהעבודה )שלהסדרתהשוק, רגולטוריות רפורמות 3. 
הזדמנויותהתעסוקהאךגםתרמולאישוויוןגדוליותרבשכר.רפורמותאלההוצאולפועל
כושר את להגדיל וכדי ושירותים לסחורות הנוגע בכל בשווקים התחרות את לחזק כדי
שיותר הן אלה בהתפתחויות הקשורות הטובות החדשות העבודה. שוקי של ההסתגלות
אנשים,ובמיוחדעובדיםרביםמקבלי-משכורת-נמוכה,זכובתעסוקה.אךהתוצאהההגיונית
היאהרחבתהפערים במעגלהעבודה יותראנשיםמקבלי-משכורת-נמוכה שלמציאותםשל

בשכר.

atypical ( מיוחדים בהסדרים או בחוזים ועבודה חלקית במשרה העבודה תופעת התרחבה 4.
שינויים הארצות. ברוב הצטמצמה קיבוציים בחוזים והעָסקה יותר, נפוצה נעשתה labor(

אלהבתנאיהעבודהתרמואףהםלעלייהבאיהשוויוןבשכר.
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העלייהבמספרםשלהעובדיםהמיומניםסייעהלקיזוזהגידולבאיהשוויוןבשכרשנבעמן 5.
רמת העלאת המוסדיים. והשינויים הרגולטוריות הרפורמות הטכנולוגית, ההתקדמות

המיומנותשלכוחהעבודהגםהשפיעהבאופןחיוביעלהגידולבתעסוקה.

השינוייםבמבנההמשפחהעשואתהכנסותמשקיהביתליותרמגוונותוצמצמואתאפשרויות 6.
העשור באמצע אחד. אדם עומד שבראשם בית משקי בעבר משהיו יותר כיום יש החיסכון.
בארצות עבודה בגיל הבית ממשקי 20% בממוצע, היו, הם האלפיים שנות של הראשון
שיאני-השכר נשותיהםשל שיעוריהתעסוקהשל זוג, עומד ביתשבראשם ה-OECD.במשקי
גדלויותרמאשראצלהאחרים.בכלהארצותאפיוניהנישואיםהשתנו.אנשיםנוטיםהיום
יותרויותרלבחורשותפים-לחייםמאותהקבוצתהכנסה:כךיוצאשרופאיםמתחתניםהיום
ושוב,כלהגורמיםהאלהתרמולאי-השוויוןהגובר ולאעםאחיות. ויותרעםרופאות יותר

אךהרבהפחותלשינוייםבשוקיהעבודה.

אי במיוחד יותר. בלתי-שוויונית כללי באופן נעשתה היא אף שלא-משכר ההכנסות חלוקת 7.
בשני – משכר בהכנסה השוויון אי מאשר יותר גדל וכד'( )מניות מהון בהכנסה השוויון
משקי של ההכנסה מכלל מ-7% ביותר מדובר שאין מאחר אך ה-OECD. מארצות שלישים

הבית,ההכנסהמהוןנותרהבממוצעצנועה.

אחרון-אחרון–מאזאמצעשנותה-90שלהמאהה-20מערכותהמיסויוהקצבאותבארצות 8.
רבותתורמותפחותלחלוקתההכנסות.כיום,ההעברותבמזומן]שלקצבאות,תמיכות[ומס
הכנסהמפחיתיםאתאיהשוויוןברבעבקרבהאוכלוסייהשבגילעבודה.הטעמיםהעיקריים
בקצבאות: קשורים והקצבאות( המיסוי להביא )שאמורים החלוקה-מחדש ביכולת לירידה
הקיצוציםברמתהקצבאות,הידוקהקריטריוניםלזכאותלקבלתקצבאותכדילהפחיתאת
בעלותההכנסההנמוכה ואי-היכולתשלתשלומיההעברהלקבוצות ההוצאותהסוציאליות

ביותרלהדביקאתהגידולבהכנסותשלכללהאוכלוסייה–כלאלהתרמואתחלקם.

רביםמןהגורמיםלאיהשוויוןבהכנסותהםזהיםבכלכלותהמתפתחותובמדינותה-OECD.
אךהמסגרתהכלליתהיאשונה.בכלכלותהמתפתחותישמגזריםלא-פורמלייםנרחבים:עובדים
נמוך בהן הייצור בעבודותשכושר כלל בדרך ומועסקים למערכותההגנההחברתית שהםמחוץ
והשכרבהןדל.התעסוקההלא-פורמליתמוסיפהבאופןעקשנילהיותגבוההבכלכלותמתפתחות
קבוצות בין הפערים גדולים אלה בארצות בהן. שהתחולל הכולל הכלכלי הגידול אף על רבות,
אתניותשונותוביןאזוריםשונים,ביןאוכלוסיותכפריותועירוניותוביןעובדיםמהגריםולא-

מהגרים.





 תקצירי פרסומים על חינוך מבוגרים, משבר כלכלי ומה שביניהם 214

מה יכולים קובעי המדינות לעשות?

הדרךהמבטיחהביותרלהתמודדעםאיהשוויוןהיאהמרצתהתעסוקה.יצירתמקומותעבודה
רביםיותרוטוביםיותר,הוצאתאנשיםממעגלהעוניופתיחתסיכוייםלקריירהאמיתית–זהו

האתגרהחשובביותרשעלקובעיהמדיניותלעסוקבו.
ועליה הרך, בגיל חינוך לכלול צריכה זו השקעה לשינוי. המפתח היא אנושי בהון השקעה
להימשךבמהלךשנותחינוךהחובה.מרגעשהמעברמביתהספרלעבודההושלםבהצלחה,יהיו

ודאימספיקתמריציםלעובדיםולמעסיקיםלהשקיעבטיפוחמיומנויותבמהלךחייהעבודה.
משתמע ההכנסות, של מחדש בחלוקה פחות חשוב תפקיד משחקים שהִמסים פי על אף
יכולת עתה להם שיש השכר, שיאני של לידיהם מגיע ההכנסות של והולך גדל מהעובדהשחלק
הכנסות על השולי המס שיעורי של העלאה לשקול עשויות הממשלות מסים. לשלם יותר רבה
ביותר. היעיל האמצעי דווקא איננה ההכנסה מס העלאת אך זו, מטרה להשגת ישירה כדרך
ממס התחמקויות מניעת המסים, בגביית שיפור כוללים בחשבון לקחת שיש אחרים צעדים
נכסים העברת זה ובכלל והעושר, העוני צורות כל לגבי המסים תפקיד של מחודשת והערכה

)ירושותוכו'(.
וטיפול בריאות חינוך, בתחומי כגון גבוהה, ובאיכות נגישים חברתיים שירותים אספקת
במשפחהאףהיאחשובה,במיוחדבארצותהמתפתחות.בממוצע,ממשלותה-OECDמוציאותעל
שירותיחברהציבורייםבסביבות13%מהתל"ג–שיעורדומהלמהשהןמוציאותעלכלתשלומי

ההעברה)קצבאותוכו'(,והוצאהזומפחיתהאתאיהשוויוןבערךבחמישיתבממוצע.
נמנע בלתי דבר שום שאין מראה לעלות מוסיף אי-השוויון מדוע נעמוד: מפורדים הדוח
גם והשינוייםהטכנולוגייםמציעיםהזדמנויותאך הגלובליזציה איהשוויוןהמתרחב. בתופעת
מציביםאתגריםשמדיניותיעילהומכוונת-היטביכולהלהתמודדאיתה.כלאסטרטגייתמדיניות
המיועדתלצמצםאתהפערהגדלביןעשיריםלענייםצריכהלהישעןעלשלושהעיקרים:השקעה
העברה ותשלומי מסים מדיניות בלתי-מפלה; תעסוקה קידום אנושי; בהון יותר אינטנסיווית

מתוכננתהיטבכדילהביאלחלוקהמחודשתשלההכנסות.
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ונקיטת  בסקנדינביה  המדיניות  סקנדינביה;  ובארצות  באירופה   המשבר 
צעדים למניעת אבטלה והדרה

שיתוף פעולה בין ארצות סקנדינביה

העולםהשנייה; ביןארצותסקנדינביההשונותראשיתובשלהימלחמת שיתוףהפעולההרשמי
וכו'. סביבה בריאות, עבודה, חיי מחקר, חינוך, כגון שטחים של רב במספר מיושם הוא וכיום
ולהעציםאתהיכולות ועלרצוןלעודדאתההתפתחות שיתוףהפעולהמבוססעלערכיםדומים
ערכי ושיתוף הדמוקרטיה משמעות על הסכמה סקנדינביה. מדינות של התחרות כושר ואת
בכללהםעקרונותבסיסחשוביםלשיתוףהפעולהביןמדינותסקנדינביה,והםמסייעיםלחופש
תיאום תוך יחד, העבודה האזור. ברחבי והלכידות התחרותיות המיומנויות, ולחיזוק התנועה

הדדי,שמהאתערכיהליבההסקנדינבייםעלסדרהיוםהבינלאומי.

מיפוי וניתוח של סקנדינביה 2010

הכלכלי המשבר מן כתוצאה והתעצמה הלכה היא אך ומבנית, ארוכת-טווח בעיה היא אבטלה
קיימים – צעדים על מצביע מ-2010 הסקנדינבית השרים מועצת של מחקר-מיפוי העולמי.
פינלנד במיוחד הארצות, מן כמה צעירים. בקרב האבטלה את לצמצם העשויים – ומתוכננים
הצעירים הבוגרים כל בדנמרק, מוקדם. בשלב צמודת-מטרה הדרכה על דגש שמות ואיסלנד,
30(חייביםלהגיעלפגישהולדיוןב'מרכזתעסוקה'ב-30הימיםהראשוניםלהיותם )מתחתלגיל
מובטלים.נוהגזההוסדרבחקיקהמאז2009.איסלנדיצרהצורהחדשהשלחינוךלצעיריםבני
24-16שלאסיימוביתספרתיכון.בקוהגבולשביןשוקהעבודהלרכישתהשכלההוקםבאיסלנד

ביתספרלייצור,המשלברכישתהשכלהוניסיוןמעשיבעבודה.
להלןגורמיההצלחהשזוהובאזורסקנדינביה:

 צעדיםמוקדמיםבתחוםרכישתהשכלה,והתערבויותבשלבמוקדםבשוקהעבודה	

 מערכתחינוךמותאמתלצרכיםהאינדיווידואליים	

 ניטוראפקטיווישלהלומדים	

 צעדיםופעילויותבראייהמַשלבת	

 הפועלים	 הגורמים בין פעולה ושיתוף כלכלית, נסיגה של בתקופות בחינוך השקעות
העובדיםעםאנשיםצעירים.
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המודל האיסלנדי

איסלנדהיאהארץהסקנדינביתשסבלהמןהבעיותהחמורותביותרעקבהמשברהכלכלי.הרקע
למשבר:הייתהירידהגדולהבדיגובעיבודמוצרי-דיגבאזוריםמיושביםבדלילות,הבסיסהצבאי
שלארצותהבריתבשטחהשלחמדינהזונסגר,ולבסוף–ולאאחרוןבחשיבותו–המשברהפיננסי
2008.בהבעת,ִמספריםשפרסמוהלשכה העולמיהיכהבארץזובאופןקשהבמיוחדבאוקטובר
האיסלנדיתהמרכזיתלסטטיסטיקהוה-OECD)הארגוןלשיתוףפעולהכלכלי,לפיatEducation
glance, 2011a(.מצביעיםעלכךשבערךשלישמכוחהעבודהבמדינהלאהשליםלימודיתיכון.

מנהיגיהחברהבאיסלנדהדגישואתהעלאתרמתהחינוךכאמצעילחיזוקהכלכלה.
להגיע ראשית, מטרות: שתי שלו ולהכשרה, לחינוך המרכז הוקם זו מטרה השגת לצורך
או כישוריהם את ולפתח להמשיך אותם ולעודד מועטה פורמלית השכלה בעלי שהם לאנשים
ואוסףמידעכדילנתח להשליםאתהלימודיםשהםהתחילואךלאסיימו;שנית,המרכזעוקב

אתצורכיהחינוךבקבוצתהמטרה,כדילגבשהבנהלגביהמהלכיםהנדרשים.

מ'בעיות' ל'פוטנציאל'

בספטמבר2008היהשיעורהאבטלהבאיסלנד1,3%;שישהחודשיםלאחרמכןהואנסקל-9,1%.
קודם בו שנמצא במקום ולהפעלה' לעידוד 'מרכז 2009 בינואר הוקם הבעיה עם להתמודד כדי
לכןבסיסשלארצותהברית.המרכזהיהמקוםמפגשלאנשיםשרצולהפוךאתהחוויהעתירת
בהקשר מדגישים העבודה.המועסקים בשוק להזדמנותחדשה – עבודה איבודמקום של הסבל
זהאתהאווירההמקבלת,כמוגםאתהפעילויותהמוְבנותשמושםבהןדגשמציאתהזדמנויות
חדשותבסיטואציהקשה.תאוריותעלאבטלהקובעותשחשובביותרשמובטליםיישארופעילים.
ההשתתפותבפעילויותמאורגנותהיאצעדמונעהמפחיתאתסכנתהשקיעהבדיכאון,הסתבכות
פעילויותשונות, כוללות אושימושבסמיםמסוכנים.התוכניותשהמרכזמציע בבעיותמשפחה
רכישתהשכלה,פעילותספורטיוויתואחרון–אךלאאחרוןבחשיבותו–תמיכהבמימושרעיונות.
זוהיאשלכל וגורמיחינוךמבוגריםבארץ המטרהשלהגורמיםהמנווטיםאתחייהעבודה
מחפשיהעבודהשכברניצלואתזכותםלדמיאבטלהאושזכאותםלדמיאבטלהתסתייםבתקופה
- 2013–במקרהשלאיסלנדמדוברבקרובל-4,000איש 2012ל-31בדצמבר 1בספטמבר שבין
יוצעוִמשרותאושיקוםבעבודהבמהלךשנת2013,אםהםיירשמולתוכנית.מתוך2,200משרות
1,320.המטרההיאשכל 220הממשלהוהמגזרהפרטי– 660יספקוהעיריות, זמניותשייווצרו,
200מחפשיעבודהתקופה 2013, מחפשיהעבודהבקבוצהזויקבלוהצעותעבודה.בסוףפברואר

ארוכה–הועסקו,ואלףהצעותעבודהנרשמובבסיסהנתונים.
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אזרחים פעילים

לפרויקטיםשהוצגולעילהייתההשפעהממדרגהראשונה.אנשיםהפועליםבמסגרותכאלהחשים
תקווהומצפיםלשינוי;הםנוכחיםעדכמהחשובשלאלאבדתקווהלעתידטוביותר.מתנהלת
בהםעבודהקבוצתית,שמטרתהלהפעיל,לחזקאתההערכההעצמיתואתההשתתפותהאזרחית
בחייהכלל.פעילויותרבותמנוהלותבידיאזרחיםמתנדביםשגםהציעולעזורבהוראהבקורסים
ביצירתיות המאמינה אדריכלית הייתה הזה בתחום החלוצות אחת חוויותיהם. בסיפור או
שרק רעיונות של עושר קיים לדעתה, רעיונות. במימוש שעסקה קבוצה ניהלה היא ובחדשנות.

מחכהלתרגומוללשוןהמעשה.סיסמתההייתה:'רעיונותמחכיםלאנשים!'
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 'יישום הזכות לחינוך' - עידוד חינוך לאורך החיים

Implementing the Right to Education – A Compendium of Practical מתוך: מתורגם
Examples, UNESCO, pp. 67-70, 2012

הוראות חוק

ידי על illiteracy( )בוריינות, באי-אוריינות להיאבק בצורך להכרה ביטוי נתנו אחדות ארצות
שילובהוראותבנושאזהבחוקיהןהרשמיים.

בחרין

סעיף7בחוקתבחרין)2002(קובעכי'התוכניתהחיוניתלמאבקבאי-אוריינותמבוססתעלחוק'.
9בחוקהחינוך)2005(קובעכי'ביעורהאי-אוריינותוטיפוחחינוךמבוגרים בהתאםלכך,סעיף
הםבתחוםהאחריותהלאומית.מטרתםשלביעורהאיאוריינותוחינוךהמבוגריםהיאהעלאת

רמתםהתרבותית,החברתיתוהמקצועיתשלהאזרחים'.
בעקבותהמתחייבמןהחוק,הפעילמשרדהחינוךרפורמותאחדותשסייעובמאבקבשורשי
במיוחדבקבוצת ל-2001, 1991 ביןהשנים ניכרתבשיעוריהאי-אוריינות צניחה האי-אוריינות.
לימוד בהזדמנויות תמיכה גם ניתנה בתיכון. לומדים של בשיעור לשיפור יוחסה 24-15, גילאי
המכוונות אינטנסיוויות לימוד תוכניות באמצעות המתאים, בגיל חינוך קיבלו שלא לאנשים
להתמודדעםהקושישברכישתהשכלהבתוךפרקזמןקצר.בעקבותזאת,התחילהמשרדביישום
תוכניותחדשותהמכוונותלשמראתההישגיםהאלהבאמצעותמסגרותלימודהתומכותבחינוך

לאורךהחיים.

ניגריה

אחת הוא החיים לאורך שחינוך קובע ניגריה של החינוך' מערכת להכוונת ב'חוק 14 סעיף
ממטרותיהשלמערכתהחינוך.בעקבותחוקזהנוסדומרכזיםמיוחדיםכדילקלוטבהםנערים/
גבריםונערות/נשיםבני9עד30שאינםנמצאיםבמסגרתביתספראונשרוממנומסיבהכלשהי.

הממשלהגםמספקתמרכזיאוריינותומסגרותחינוך-לאורך-החייםשתוכננובמיוחדלנשים.
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הקמת מוסדות מיוחדים האחראים לחינוך מבוגרים

מדינותאחדותהקימומוסדותמיוחדיםהאחראיםעלחינוךמבוגריםועלהמאבקבאי-אוריינות.
ולקבל מבוגרים חינוך של מצבו את לבדוק כדי מיוחדת ועדה לאחרונה הוקמה בקפריסין
'יחידהלאוריינות גֶרָנדהמשרדהחינוךהקים החלטותמחייבותלגביאופןהטיפולבנושא.באי
לחינוך היחידה לנקה, בסרי יכול'. אני 'כן, הקרויה דומה תוכנית מיישמת וקובה מבוגרים',
לילדים ולספק הספר בבית לומדים שאינם ילדים לאיתור אחראית החינוך במשרד לא-פורמלי
אלההזדמנויותחלופיותלרכישתהשכלה.מלבדזאת,מרכזיאוריינותומרכזילימודקהילתיים
הוקמובשכונותהסובלותמקיפוחכדילטפלבצרכיםשלילדיםשאינםרשומיםבביתהספראו

נשרוממנו.

מדיניות ותוכניות המיועדות לביעור האי-אוריינות

במדינותרבותאפשרלמצואדוגמאותלמדיניותולתוכניותשמטרתןביעורהאי-אוריינות.

ג'מאיקה:יותרקורסיםלאנשיםחסריאוריינות

בג'מאיקהנעשומאמציםרצינייםלהקמתמערכת של חינוך מתמשךוכדילהבטיחנגישותשווה
של הבסיסיים ההשכלה צורכי עם להתמודד אמורים אלה מאמצים ומתמשך. בסיסי לחינוך
צעיריםומבוגריםבאמצעותביעורהאי-אוריינותויצירתתוכניותלרכישתהשכלהוכישורי-חיים
הקורסים מספר את הגדילה JFLL( ( החיים' לאורך לחינוך ג'מאיקה של 'הקרן למשל, נדרשים.
JAMAL(,כדילממש ( ג'מאיקה' 'התנועהלקידוםהאוריינותשל ידימהשהיהפעם המוצעיםעל
בהקניית מתחילה התוכנית בג'מאיקה. מבוגרים בקרב האי-אוריינות את לצמצם מטרתה את

כישוריאוריינותועשויהלהכיןאנשיםלחינוךתיכוני.

טורקיה:הקמתמסגרותלחינוךלא-פורמלי

היכולת בסיס על מתמשך חינוך לאפשר כדי לא-פורמלי חינוך של תוכניות מוצעות בטורקיה
האישית.פעילויותהחינוךהלא-פורמלימוצעות]מחוץלמסגרתביתהספר[כדיללמדמבוגרים
רכשו. כבר שהלומדים מיומנויות סמך על כישורים ולפתח בסיסי ידע לספק וקריאה, כתיבה
רבים. אנשים של החיים רמת לשיפור חדשות הזדמנויות ליצור היא האלה היוזמות מטרת

החינוךהלא-פורמלימתבצעבאמצעותחינוךציבורי,הכשרהמקצועיתולמידהמרחוק.
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קרואטיה:יצירתמערכתביתספריסודילמבוגרים

זכאים אחרת, או כזאת מסיבה יסודי, ספר בית השלימו שלא 15 גיל מעל אנשים בקרואטיה
להשליםאתלימודיהםבמערכתשלהשכלתיסודלמבוגרים,שתקציבהמדינהמממן.

אוגנדה:מתןחינוךלא-פורמלילמגווןשלאנשים

ביקרו לא שמעולם צעירים לאנשים מכוונות לא-פורמלי חינוך בעניין החוק הוראות באוגנדה,
נעדרי אנשים ולשאר עירוניים לעובדים לאיכרים, היסודי, הספר מבית לנושרים ספר, בבית
זמינים גם אלה שירותים בסיסית. תפקודית אוריינות של כלים לקבלת הזכאים כישורים,
לָעסיקים אותם לעשות כדי מקצועית ולהכשרה apprenticeship( ( לחניכות הזקוקים לאלו
כמו-כן לכך. הבסיס את קיבלו לא כלשהי ושמסיבה עצמם, ברשות ולעומדים employable( (
בחינוך לזכות הזדמנויות אךמחפשים מועסקים, שכבר ונשים גברים לאותם מיועדת התוכנית
זו רמה והמקצועית. האקדמית רמתם את שיעלה באופן כישוריהם את לשפר כדי מתמשך,

תאפשרלהםניעותכלפימעלהבמקומותעבודתם.

סלובניה

המתמשך החינוך מערכת ידי על מבוגרים חינוך בטיפוח משמעותיים צעדים נוקטת סלובניה
שיצרה.חינוךיסודלמבוגריםממומןבעיקרעלידיהמדינה,והואנגישלכלאדםשלאהשליםבית
ספריסודי.אתההכשרהמספקיםארגוניםהעוסקיםבחינוךמבוגרים,בדרךכלל'אוניברסיטאות
עממיות'.בנוסףלכך,ישתוכניתמיוחדתהקרויה'ביתספריסודילמבוגרים',הזמינהלמבוגרים
בית לרמת להתקדם אפשרות בה ניתנת כן רגיל. יסודי ספר בית של ברמה הם בה והלימודים

ספרתיכון.

דוגמהטובהלהצלחה–אלג'יריה

אלג'יריההשיגהתוצאותראויותלציוןבמאמציהלהיאבקבאי-אוריינות.שיעורהאי-אוריינות
צומצםמ-85%ב-1962,ל-26.5%ב-2002ול-23%בקירובב-2005.בין1990ל-2001נעשוצעדים
ב'שנתהאוריינות', זהראשיתו ונערות.פרויקט נשים משמעותייםבמאבקבאי-אוריינותבקרב
שעליההכריזההוועידההכלליתשלאונסקוב-1990ושסימנהאתראשיתושל'עשורהאוריינות
העצמה הייתה העיקרית המטרה 39-18. בגילים ונערות בנשים התמקד הפרויקט האו"ם'. של
האי- בשיעור המאופיינים יישובים ב-14 החיות נשים 30,000 של ותרבותית חברתית כלכלית,
32כיתות,אךבסוף1991היוכבר אוריינותהגבוהביותר.בשלבהראשוןשלהפרויקטנוצרורק
כבר היו הקודמות עם יחד – חדשות כיתות 200 נפתחו הפרויקט של השני בשלב כיתות. 333
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לאוריינות 'המשרדהלאומי זכה יותרמ-500.בעקבותההצלחותהראשוניותשלהפרויקטהזה
1995. ולחינוךמבוגרים'שלאלג'יריהבפרסהאוריינותשלאונסקולשנת

שלה העדיפויות בסולם גבוה במקום הניצב באי-אוריינות, במאבק ממשיכה אלג'יריה
הייתה הממשלה לעצמה שהציבה המטרה ב-2005 הלאומית. החינוכית הרפורמה במסגרת
לצמצםאתשיעורהאי-אוריינותל-15%.מדיניותזומכוונתלבניגיל17עד44,מאחרשזהומגזר
במקום עומדות הנשים גם האוריינות. שמקנה ביתרונות ביותר והמעוניין הפתוח האוכלוסייה
גבוהבסולםהעדיפויות,מאחרשהןברובןלא-אורייניות.המטרההיאלהעציםבדרךזו200,000

בניאדםמדישנה.
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5 של אונסקו VI - עלון-מעקב מס'  קונפינטאה 

 UIL –UNESCO Institute for ( החיים לאורך ללימודים אונסקו מכון ידי על לאור יוצא העלון
Belém( ( Lifelong Learning(.תפקידושלהמכוןלתאםאתהניטורשלביצועהחלטותכנסבלם
ולפתח מדיניות לקבוע אונסקו בארגון החברות המדינות התחייבו זה בכנס בברזיל. שהתקיים
governance(,להגדיל ( וחינוךשלמבוגרים,וכמוכןלחזקאתהְמשילה תוכניותבתחוםלמידה
עלהתקדמותהפעולות ולדווח ולפקח להרחיבאתההשתתפות,לשפראתהאיכות אתהמימון,
הנעשותבתחום.המכוןמבצעאתתפקידיובשיתוףפעולהעםהמכוןלסטטיסטיקהשלאונסקו.
ותת- אזורית ברמה ּוועידות מפגשים מקיים הוא עליו, מופקד שהוא המעקב את לממש כדי
הבינלאומי במישור מידע וחילופי האזורית ברמה פעולה שיתוף של מיזמים מעודד אזורית,

באמצעותכליהתקשורתוהרשתותהחברתיות.
מתוךהעלוןנצייןנושאהקרובאלינו:

אירופה אזור של המעקב מפגש וישראל. אמריקה  צפון  אירופה,  באזור  המתרחש  על  דיווח 
2013.ליטאהיאעכשיוהנשיאה Confintea VIיתקייםבווילנה,ליטא,ב-10-8בדצמבר במסגרת
שלהאיחודהאירופי.במפגשיקחוחלקמומחיםלחינוךוהוראתמבוגריםמהאזורה'פאן-אירופי'
הכוללאתמדינותהאיחודהאירופי,מדינותאירופאיותנוספות,מדינותחמ"עוכןקנדה,ארצות

הבריתוישראל.
ולא-ממשלתיים ממשלתיים בארגונים הפועלים מומחים יהיו למפגש שיגיעו המשתתפים
מבוגרי למידת בתחום והמעש המדיניות של הקשת רוחב מלוא את ומייצגים אלה בארצות
את להתוות ותנסה מבוגרים, חינוך של והמימון האיכות בנושא תעסוק הוועידה וחינוכם.
מיומנויותהיסודהדרושותכיוםבתחוםהמקצועיוהחברתי.הוועידהתיקחבחשבוןאתממצאי
בינלאומית )OECD(להערכה ולפיתוחכלכלי PIAAC–תוכניתהארגוןלשיתוףפעולה היסודשל

.2013 שלמיומנויותמבוגרים.דוחהממצאיםצפוילהתפרסםבאוקטובר
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חינוך מבוגרים על פרשת דרכים – בעיית המימון

תרגוםועריכה:רותפרידמן

רקע

על לאחרונה שנעשה מחקר מפרסמת האירופי האיחוד נציבות של ותרבות לחינוך המחלקה
כדי עמודיםאחדים, בן לתרגםאתתקצירהמחקר, בחרנו באירופה. מבוגרים בלמידת המשבר

להעמידולרשותבעליהענייןבנושא.
התקצירמעלהשאלותמרכזיותלגביהמימוןשללמידתהמבוגרים.ניסוחןשלהשאלותוכן
האגף בין הפעולה שיתוף בישראל. ולעשייה לחשיבה חומר לשמש עשויים זה בעניין ההמלצות
הצורך את מעלה בישראל מבוגרים לחינוך ההתאגדות עם החינוך שבמשרד מבוגרים לחינוך
בהתייחסותענייניתלנושאהמימוןוההשתתפותהציבורית/הממשלתיתבשדהלמידתהמבוגרים

בארצנו.
המקורלסיכוםהמובאכאן:

Financing the Adult Learning Sector. Prepared for the European Commission of Education 
and Culture by FiBS – Forschungsinstitut fur Bildungs- und Sozialokonomie,
DIE – Deutsches Institut fur Erwachsenenbildung. Berlin, August 27, 2013

אירופהנמצאתעלפרשתדרכים.בשוקהעבודהישדרישהלכוחעבודהבעלכישוריםגבוהים,
גם נדחה עםהשינוייםהדמוגרפיים ומצטמצמת. הולכת לכוחאדםחסרהכשרה בעודהדרישה
והעשרה מקצועי חינוך של גוברת לצריכה גורמות אלה התפתחויות לגמלאות. הפרישה גיל

עצמיתלמבוגרים.אלהידרשו,כפיהנראה,מימוןנוסף.
בה-בעתהמשברהכלכליבאירופההביאלכךשתקציביהחינוךירדובמדינותאחדותבאופן
משמעותיבשניםהאחרונות.המחקרשתקצירומובאכאןבוחןנתוניםמרכזיים,מקורותמימון
ברחבי אחרות ומדינות אירופיות מדינות מספר בקרב רלוונטיות והתפתחויות מימון ומנגנוני

העולם.
המצבהנוכחימדאיגאתהגופיםהשוניםהעוסקיםבלמידתמבוגרים.המסקנותוההמלצות
מבוססותעלנתוניםכספייםהנוגעיםללמידתמבוגרים.מטרתןלהרחיבאתהידעעלאפשרויות

השימושבדרכיהמימוןבאופןמועיל.

בכתיבה עוסקת בארה"ב. פלורידה  של המדינה אוניברסיטת של מבוגרים בחינוך מוסמכת היא פרידמן רות גב'
ובתרגום.

אנומודיםלד"ראיתןישראליעלאיתורהחומרועלהיוזמהלתרגמו.
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למדד מבוגרים לימודי בין קשר קיים ולפרט. לחברה  לכלכלה,  מועילה  מבוגרים  למידת  1.
לימודים על אף בחשיבותה עולה מבוגרים שלמידת טוען מחקרנו והחידושים. ההמצאות

גבוהים.

במדינותשבהןאחוזהצמיחה  לזהות ניתן כלכלית לצמיחה מבוגרים למידת בין נוסף קשר    
ב-2007וב-2011היהבמגמתעלייה,ובמקבילהייתהעלייהבשיעורלמידתמבוגרים.למידת
הכלכליות, להשלכות בנוסף האבטלה. שיעור את ומפחיתה העובד שכר את מעלה מבוגרים
בפשיעה, ירידה חברתי, גיבוש עצמית, מסוגלות בריאות, על חיוביות השלכות גם קיימות

בנטייהלדיכאון,בעישון,ובשימושבאלכוהולובסמים.

עלות הלימודים ומימונם מהווים מכשול רציני להשתתפות בלמידת מבוגרים.למעטברומניה, 2.
העלותמהווהמכשולגדוליותרבקרבנשיםמאשרגברים.

ההוצאות הגבוהות בתחום למידת מבוגרים קשורות להשתתפות עצמית גבוהה.המחקרמוכיח 3.
שמימוןמסיוויוחלוקההולמתשלתקציבלכלבעליהענייןבלמידתמבוגריםהיאמשמעותית,
אךלאתמידמבטיחהאחוזיהשתתפותגבוהים.ישעדייןמקוםלהתייעלותבהגדלתאחוזי
ולגופיםהמפעילים.מימוןמועטיחסית ההשתתפותהציבוריתתוךהורדתהעלותללומדים
מוקדשללימודיהעשרהעצמית,למעטדנמרקשבהמימוןלימודיהעשרהעצמיתלמבוגרים

מהווהכרבעמתקציבלמידתמבוגרים.

מספרמדינותמבוססותבאירופה,כגוןגרמניה,דנמרקוהולנד,מגדילותאתהמימוןשללמידת 4.
המבוגריםבזמןמשברכלכלי,בעודאחרותמקצצותבתקופותכאלהבתקציביםהציבוריים
ועקבכךגםבחינוךמבוגרים.ארצותהבריתואוסטרליההגדילודווקאאתתקציבןללמידת
מבוגריםבצורהמשמעותית.במדינותשמקצצותבתקציבלמידתמבוגרים,אחוזיהצמיחה

נמוכיםיותרמאשרבמדינותשמגדילותאתתקציבן.

למידת  ממימון  ניכר  חלק  תורמים  מעבידים  הממשלות,  לתרומת  שביחס  מראה המחקר 5.
מבוגרים.  

דמי השתתפות עצמית נמוכים מעלים את אחוזי ההשתתפות בלמידת מבוגרים. 6.

המחקרמורהעלהוצאותגבוהותיחסיתבמדינותשבהןישאחוזיהשתתפותגבוהיםבלמידת 7.
מבוגרים.

דרכי מימון כמו תמריצי מס, מענקים, הלוואות, ושוברי הוצאות לימוד מהווים תמריץ גדול  8.
הוצאות שוברי זאת, עם מבוגרים. בלמידת להשתתפות אחרות מימון  דרכי  מאשר  יותר 

לימודמהוויםמכשוללאוכלוסיותללאייצוגכלכלי-חברתיראוי.

אחוזי ההשתתפות בלמידת מבוגרים הם במגמת עלייה–מ-35%ל-41%,אךהמספרהממוצע 9.
שלשעותההדרכהנמצאבירידה.
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סטודנטים בקרב יותר גבוהים  הרשמה  לאחוזי  מובילים  במימון  פעולה  וחופש  גמישות  10.
40במוסדותלהשכלהגבוהה. 30ואפילומעלגיל מבוגריםמעלגיל

55ומעלההיאתוצאהשלמתןחופש העלייהבשיעורההשתתפותבלמידהבאוכלוסייהבגיל 11.
מימוןלכלמבוגרללאהגבלתגיל,השכלהותנאיתעסוקה.

מתן'הזדמנותשנייה'לחינוךמבוגריםבחינםאיןדיבוכשלעצמולהעלאתאחוזיההשתתפות. 12.
מעגלי הרחבת את המונעים נוספים גורמים בחשבון לקחת המימון מדיניות קובעי על

ההשתתפות.

בלבד. אחדות  במדינות   EU-Funding-ב או  ציבורי  במימון  בירידה  מבחינים למידה ספקי 13.
ומוֶרה ועלהשינוייםבמימוןבעתהמשברהכלכליהואמוגבל אולםהמידעעלמצבהמימון

עלקשייםבמימוןעקבקיצוצים.

מסקנות והמלצות

לכן ולחברה. לכלכלה לפרט, ומועילים גבוהים הם מבוגרים למידת הוצאות על ההחזרים 1.
מומלץלהגבירפיתוחויישוםשלמנגנוניםלשיתוףבהוצאות,כוללמענקיםמהמדינה,סיוע

שלמעבידיםותורמיםפרטיים.

במדינותשבהןאחוזיהמימוןהציבוריגבוהיםגםאחוזיההשתתפותבלמידהגבוהים.לכן 2.
להיות הכספי הסיוע על הלומד. של האפשר ככל נמוכה עצמית השתתפות לאפשר מומלץ

מכווןלאוכלוסייההנזקקתבלבד,מתוךניסיוןלמנועמעמסהכספיתעליהם.

גמישות מגלות גבוהים, המדינה של הציבורית/השתתפות ההשתתפות אחוזי שבהן מדינות 3.
ואסטרטגיה תרבות לפתח מומלץ לכן הוא. באשר מבוגר לכל למידה במימון פעולה וחופש
חשוב מרכיב ספק, ללא הן, אלה ואסטרטגיה תרבות החיים. לאורך ללימודים מקיפה
ייצוג ללא לקבוצות כספיים משאבים להפנות מומלץ כמו-כן ההשתתפות. אחוזי בהגברת

כלכלי-חברתיראוי.

הגילהואגורםמשפיעעלהשתתפותבלמידתמבוגריםבקרבהאוכלוסייההמבוגרת.ההמלצה 4.
עלהעלאתגילהפרישהלגמלאותעשויהאפואלהשפיעעלההשתתפותבלמידתמבוגרים.

כמובמחקריםרביםאחריםעללמידתמבוגרים,ישחששותלגבימגבלותהמידעשעמדלרשות 5.
להשוות ביכולת לאורהמגבלות ומימון. עלויות פיננסים, נתונים לגבי הנוגע בכל זה מחקר
ובין ההשתתפות אחוזי שבעליית התמורה בין שיגשר מדד ליצור ממליץ המחקר נתונים,

ירידתהממוצעשלשעותההדרכה.

ראוישארגוניםהמטפחיםאתהחדשנותיכירובקשרביןלמידתמבוגריםלחדשנות,במיוחד 6.
איסוף תהליכי בעקבות לבוא זה בתחום מדיניות פיתוח על גבוהה. בהשכלה כשמדובר

והערכתמידעמקצועיים,כדילהבטיחיעילותואמינותמחקרית.


