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פרופ' קלוד ברבי, מרכז טאוב: פרסום
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כותרת:

יאיר ויינרב: שלום לפרופ' קלוד ברבי.

פרופ' קלוד ברבי: שלום.

יאיר ויינרב: מרכז טאוב. טוב, נפתח כמובן בהמשך למה שסיפרה

לנו צליל, המלחמה הסיזיפית הזאת בעוני ניכרת מאוד בדוח. למה

הממשלות שלנו לא מצליחות לצמצם את הפערים בין עשירים

לעניים?

פרופ' קלוד ברבי: אז קודם כל, מדובר בכלכלה שצריך לקחת

בחשבון, כשאנחנו עושים השוואות בינלאומיות, שהכלכלה הישראלית,

יש לה נקודות ייחוד משלה, כולל העובדה שיש מגזרים שהם

חלשים יותר, ש...

יאיר ויינרב: פרודוקטיביים פחות.

פרופ' קלוד ברבי: פרודוקטיביים פחות, נכנסים פחות למעגל

העבודה, אותו מעגל העבודה שעליו דיברה צליל, שבו עשינו
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פלאים בכך שהורדנו את האבטלה לרמות שלא היו בעבר, וששיעור

ההשתתפות בכוח העבודה הוא מבין הגבוהים ביותר. עדיין אנחנו

מדברים על ממוצעים, ממוצעים לפעמים מטעים קצת כי בקרב

אוכלוסיות מסוימות, אם אנחנו מדברים על גברים חרדים, נשים

ערביות, ההשתתפות בכוח העבודה, למרות השיפור, היא עדיין לא

שם, היא עדיין באחוזים יחסית נמוכים. אותם אנשים, או אותם

משפחות שבהם שני בני הזוג לא עובדים, כלומר, או שאחד מהם

לא עובד. בניגוד למשפחות למשל בקרב האוכלוסייה היהודית

שמרביתם, שני בני הזוג עובדים. ואנחנו רואים ירידה דרסטית

באחוזי העוני באותם אלה שנמצאים מתחת לקו העוני, כאשר שני

בני הזוג עובדים.

יאיר ויינרב: אז אני רוצה רגע לשאול אותך, משפחה חרדית

שמתוך בחירה אחד מבני הזוג...הגבר לומד תורה והאישה מפרנסת,

מטבע הדברים הם גוזרים על עצמם סוג של חיים בדלות, אולי

בעוני, אולי במעמד שהוא לא ממש עני, אבל עדיין מעמד חלש.

האם גם הם נספרים, האם גם הם משפיעים על הנתונים הכלל

ארציים? כי מדובר פה בתא משפחתי שבאופן עצמאי החליט לחיות

בדלות, כי הגבר לא לומד, לא עובד, סליחה.

פרופ' קלוד ברבי: בהחלט, בהחלט, לא רק שהם נספרים, אלא גם

הם מטים את התוצאות לכיוון שאותו אנחנו רואים.

יאיר ויינרב: אז מה אפשר לעשות במקרה כזה? לשכנע את הגבר
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הלומד לצאת לעבודה? זה לא יצליח הרי.

פרופ' קלוד ברבי: למה? למה? קצת אופטימיות. בסופו של דבר,

אנחנו רואים שכן, כן, אכן יש מגמות, גם באוכלוסיות החרדיות,

גם באוכלוסיות של הערבים, לכיוון של גידול מאוד מאוד

משמעותי בהשתתפות בכוח העבודה. לעתים בתעסוקות שהן

תעסוקות עם הכנסה נמוכה יותר, מכיוון שהם לא באים עם

הכישורים הנכונים, והפריון באותם מקצועות הם נמוכים...הוא נמוך,

סליחה, ואנחנו לא יכולים לשכוח את העובדה שיש לנו כלכלה

דואלית בישראל. כלומר, יש...בסופו של דבר, הכלכלה בישראל

מתחלקת בין אלו שעובדים במקצועות עם פריון מאוד גבוה, אם

זה הייטק, ותעשיות מתקדמות, לעומת...

יאיר ויינרב: שם השכר גבוה, כן.

פרופ' קלוד ברבי: שם השכר גבוה מאוד, מתחרה...בהחלט מתחרה

באו אי סי די, ואם היינו לוקחים רק אותם לא היינו רואים

עניים, והיינו רואים מצב כלכלי מאוד מעודד. יחד עם זאת,

הכלכלה בנויה גם מהחלק השני, שבו מועסקים אלו שעובדים

בשירותים, בעבודות פקידותיות, בעבודות ש...

יאיר ויינרב: תעשייה מסורתית יותר. אוקיי, בוא נשים נקודה

בעניין הזה. אני רוצה לשאול אותך לגבי עוד עניין שתפס את

תשומת לבי בדוח הזה, אולי תוכל להסביר לנו, שאין קשר בין

מספר התלמידים בכיתה להישגים הלימודיים של התלמידים.
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באמת? על מה הייתה מחאת הסרדינים בדיוק?

פרופ' קלוד ברבי: קודם כל, יפה שאתה שואל, מכיוון שלא כולם

מתמקדים בסוגיה הזאת בדוח, וזו סוגיה לדעתי מאוד מעניינת.

המון ספרות נכתבה בנושא, מאוד קשה לזהות האם אנשים

שלומדים, או תלמידים שלומדים בכיתות קטנות או גדולות...

יאיר ויינרב: מצליחים יותר.

פרופ' קלוד ברבי: מצליחים יותר בגלל גודל הכיתה, או בגלל שיש

להם נתונים ראשוניים שגורמים לכך שהם מגיעים לכיתות גדולות

או קטנות יותר. בכל אופן, המחקר שנעשה כאן לקח בחשבון לא

מעט דברים והצליח לשלוט ולבקר על לא מעט פרמטרים, ובסופו

של דבר מגיע למסקנה שאכן גודל כיתה איננו משמעותי בתוצאת

ההישגים האקדמיים. ובין היתר, אגב, למעשה אם עושים את זה

לא נכון, או אם עושים את זה ללא בקרה מתאימה, מגלים אפילו

את התוצאה ההפוכה, שהרי כיתות מב"ר, כיתות טיפוליות,

כיתות...הן בדרך כלל כיתות...

יאיר ויינרב: כיתות קטנות יותר, כן.

פרופ' קלוד ברבי: ואז בממוצע...

יאיר ויינרב: בוא נישאר באותו תחום, בוא נישאר באותו תחום.

שאלה נוספת, כי זמננו קצר, אני חייב לשאול אותך גם לגבי חוק

לימוד חובה מגיל שלוש, מתברר על פי הדוח שלכם שהוא היטיב

עם המעמד הבינוני והגבוה ולא דווקא עם השכבות החלשות יותר.
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פרופ' קלוד ברבי: נכון, זה מדויק. הוא היטיב בעיקר עם

השכבות...

יאיר ויינרב: למי שהיה להם טוב כבר קודם.

פרופ' קלוד ברבי: עם החמישונים העליונים. בסופו של דבר, שוב,

צריך להסתכל על העובדות כמו שהן. החמישונים התחתונים נהנו

מסבסוד וצמיחות לגבי חינוך טרום חובה כבר לפני הרפורמה, ולכן

הרפורמה עשתה יחסית מעט עבורם. אסור לשכוח שגם אם

ההוצאה הופחתה במידה יחסית קטנה, רק ירידה של שלושה

אחוזים בהוצאה על חינוך טרום חובה, למרות ההתגייסות

המסיבית, יש עלייה בשיעורי הלמידה, יש עלייה של מעל עשרה

אחוזים, וכמעט ולא משנה באיזה מגזר מסתכלים.

יאיר ויינרב: אבל אלו פירות שאנחנו נקטוף אותם בעוד עשרים,

שלושים שנה, אני מניח.

פרופ' קלוד ברבי: בעתיד הרחוק יותר, נכון.

יאיר ויינרב: כן, כן, פרופ' ברבי, סליחה שקטעתי אותך, פשוט

נגמר לנו הזמן.  תודה רבה על ההסברים המלומדים, המשך יום

נעים, תודה.

פרופ' קלוד ברבי: תודה.
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