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יעדי ההוראה:
עתידם המקצועי של סטודנטים רבים יתבסס במסגרות עסקיות פרטיות בתחום הכלכלי – עסקי.
קורס זה מיועד להעניק לסטודנטים את הבסיס בהשכלתם הכלכלית ולאפשר להם להתמודד לא
רק עם האילוצים אשר הכלכלה הרחבה מעמידה בפני העסקים הפרטיים ,אלא גם את ההזדמנויות
שכלכלה זו מאפשרת להם .בכדי לאפשר זאת יעסוק הקורס בהבנת סביבות השווקים הכלכליים,
מדיניות ממשלה וסביבה בינלאומית גלובלית .כמו כן יעסוק הקורס במודעות להקצאת משאבים,
יעילות ופריון ,היחס שבין עלות ומחיר ,היצע וביקוש בשוק המקומי ובשווקים הבינלאומיים.
הקורס מיועד בעיקר לבעלי תפקידים ניהוליים במשרד החינוך )מפקחים ,מדריכים מחוזיים,
מנהלים ועוד( שלגביהם חשובה מאוד הזיקה הכלכלית ,במיוחד בעידן הניהול העצמי של בתי הספר,
ובמחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון בנגב )קורסי כלכלה וסטטיסטיקה(.
רוב הנושאים יידונו במסגרת הרצאות .במהלך ההרצאות השבועיות ,יוצג לסטודנטים חומר אולם
הסטודנטים יידרשו לעשות מספר תרגילים על מנת לאפשר להם להבין טוב יותר את חומר הלימוד.
כתוצאה מכך ,יוכלו הסטודנטים ליישם את החומר באופן מיידי במקום רק להקשיב למרצה.
מדי שבוע יתקיים שיעור תרגול בו יוצגו יישומים נוספים של העקרונות שהובאו בהרצאות.
השיעורים הללו יכללו מחקרי מקרה ,שאלות מובנות ושאלות חיבור .במטרה לעודד בקרב
הסטודנטים תחושה של אוטונומיה ,יידרשו הסטודנטים להתכונן מראש לשיעורי התרגול.
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תיאור כללי:
הקורס כלכלת החינוך מורכב משני היבטים עיקריים :האחד הוא השפעת ההשכלה על חיינו ,תוך
התייחסות לחינוך כאל השקעה המהווה כמרכיב מרכזי בהון של המשק והמניבה הן תשואה
פרטית והן תשואה חברתית הניתנות לאמידה ,להשלכות שיש להשכלה על שוק העבודה ,שבתורו
הוא משפיע על רמת וקצב הגידול של התוצר הלאומי ,לקשר שבין חינוך לצמיחה כלכלית,
להבדלים בין הסקטור הציבורי והפרטי כמשקיעים בחינוך ,להשפעת התפלגות רמת ההשכלה על
התחלקות ההכנסות במשק ועוד סוגיות אשר עומדות במרכז הדיונים על מדיניות חינוכית.
הנושא השני של כלכלת החינוך הוא :המבנה הפנימי של מערכת החינוך ,תוך התייחסות להיקף
התקציב הנדרש בכללו וזה הנדרש כדי לתת הזדמנות שווה לתלמידים מרקע שונה ,ניהול כלכלי
ופיננסי של מערכות חינוך ואיך הדבר מושפע מהאוטונומיה הניהולית של הרשויות המקומיות,
מימון ציבורי ופרטי ,האופן שבו ניתן להעלות את איכות הלמידה )תחרות בין בתי-ספר ,הפצת
מידע על ביצועי בית הספר ,ותמריצים למורים ולתלמידים( וזאת ע"י מנגנונים שהם דמויי שוק.
תוכנית הקורס בנויה מסביב לאותם שני נושאים והיא כוללת את החלקים הבאים :חלק המבוא
)חלק א'( מגדיר את מושגי היסוד בכלכלה ,שהם גם מושגי היסוד בניתוחים כלכליים של מערכת

החינוך ,ומתאר את התחומים השונים בהם עוסקת כלכלת חינוך .חלק ב' דן בחינוך כהון ועוסק
בתיאוריה ובממצאים האמפיריים על הון אנושי והתשואה לו ,השפעתם על הביקוש לחינוך ,על
צמיחה כלכלית ועל התחלקות ההכנסות .חלקים ג'-ו' דנים בנעשה בתוך המערכת :חלק ג' עוסק
במימון וארגון בתי-ספר; חלק ד' – בקשר שבין תשומות ותוצאות בחינוך; חלק ה' – בשוק
העבודה למורים וחלק ו'  -באפשרות השימוש במנגנונים דמויי-שוק לשיפור איכות החינוך.
בנוסף יושם דגש על הניהול העצמי וחשיבות השימוש במקורות ובמשאבים ככלי ניהולי.
"ניהול עצמי" הפך בשנים האחרונות לתפיסה הניהולית השלטת במערכת החינוך .בתהליך הניהול
העצמי מועברת למנהל הסמכות לניהול בית הספר ועמה גם האחריות לתוצאות .גישה זו שינתה
כליל את תפיסת התפקיד של המנהל והצוות הניהולי בבית הספר .עתה מוטלת על המנהל
האחריות לעשות שימוש מושכל ומיטבי בכל המשאבים העומדים לרשותו בכדי לקדם את מטרות
בית הספר.
מטרת הקורס היא להטמיע בקרב הלומדים את חשיבות השימוש בתקציב ככלי עזר לניהול
אפקטיבי ,יעיל ושוויוני של בית הספר ,ולהקנות ללומדים כלים לבנית תקציב ושימוש בתקציב
ככלי לקידום ושיפור העשייה החינוכית בבית הספר.
הקורס יציג בפני הסטודנטים את השימוש בדו"חות פיננסים ובעיקר בתקציב ככלי לתכנון בקרה
והערכה של הפעילות הבית ספרית .נדגיש את הקשר שבין התקציב לבין תוכנית ההתפתחות הבית
ספרית ואת תרומת התקציב לניהול יעיל יותר ואפקטיבי של בית הספר .נכיר שיטות תקצוב
שונות ,נלמד לנהל תזרים מזומנים ,לתקצב פרויקטים ולחשב עלויות .בחלקו האחרון של הקורס
ניישם את החומר הנלמד להכנת תקציב בית ספרי.
יעדי ההוראה:
הקורס מיועד בעיקר לבעלי תפקידים ניהוליים במשרד החינוך )מפקחים ,מדריכים מחוזיים,
מנהלים ועוד( שלגביהם חשובה מאוד הזיקה הכלכלית ,במיוחד בעידן הניהול העצמי של בתי
הספר ,ובמחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון בנגב )קורסי כלכלה וסטטיסטיקה(.
הקורס כלכלת החינוך יסייע בהבנת השיקולים הכלכליים המהווים מרכיב חשוב בהבנת תהליכים
המתרחשים במערכת החינוך ,הן ברמה הפרטית והן ברמה הציבורית )הקשורים למדיניות
החינוך( .לצורך כך ,יש להתמצא במחקרים הכלכליים שבוצעו על מערכת החינוך ,דבר שיסייע
בהבנת הגורמים לשינויים בהיקף התקצוב הציבורי לחינוך ,במידת הריכוזיות והביזוריות של
המערכת ,באופן התגמול של מורים ועוד .בנוסף לכך ,הקורס כלכלת החינוך יסייע ביצירת שפה
משותפת עם קובעי מדיניות החינוך ,שהם לרוב אנשי מנהל ופוליטיקאים ולאו דווקא אנשי חינוך
והם מסתמכים לעתים קרובות על שיקולים כלכליים .שפה משותפת כזו תשפר שיתוף הפעולה בין
אלה העוסקים בחינוך לבין אלה הקובעים את מדיניות חינוך ,ותתרום לקבלת החלטות מושכלת
יותר.
כלכלת החינוך תסייע בהקמת מבנה ארגוני ופיננסי של מערכת החינוך על רמותיה השונות
)מדינה ,רשות מקומית ,בית-ספר( ומקל על האפשרות להשיג את מטרותיה.
היעד העיקרי של הקורס הוא לתת לתלמידים כלי חשיבה על ההיבטים הכלכליים של מערכת
החינוך .תוכנית הקורס מתפרסת על פני שני סמסטרים המיועדים לתלמידי תואר שני בחינוך
שיאפשר הוראה מעמיקה יותר הן של המסגרת המושגית והן של יישומים מפורטים לישראל.
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