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המורה 

בישראל

מצבו רק הולך ומתערער. שיקומו דורש טיפול שורש. מעמד המורה בישראל, גיליון מיוחד

 מי יקליד 
על הלוח?
י ל ט י ג י ך ד ו נ י ח

 איך מערערים 
את התלמידים?

ה ת י ם כ י ק י ז ח מ

 שחורים ולבנים, 
פערי הישגים

" ס מ י י ק ט ר ו י – ו י נ " , ה י מ ל ו ר ע מ א מ





   פברואר 2007  הדהחינוך  3

///  חדשות
07 הד מקומי

שושני לא מרחם על ילדי הגן, משרד 
החינוך מכין רשימה שחורה

14 הד עולמי
יפן: מורה לחיים, אבל לא לכל החיים. 
ארה"ב: מורים־ללא־גבולות מפתחים 

תוכנת שיתוף 

///  כתבות
18 דו"ח דברת, שנתיים אחרי

איילת פישביין

58 תנו להם לקרוא
פרופ' יוסף שימרון

66 מבט בעיני המפלצת 
האיראנית

אריה דיין

81 מי צריך הורמון גדילה?
נועה לנדאו

///  מדורים
64 מחזיקים כיתה

אנשים לומדים כשרע להם, שיעור 
מס' 1

70 חינוך דיגיטלי
הלוח הירוק מפנה את מקומו ללוח 

הלבן

74 מאמר עולמי
"מי מאחורי ומי מלפני", פול טאף, 

ה"ניו־יורק טיימס"

84 מדברים על חינוך 
כנסים, רבותי, כנסים

ן ///     02.07  כ תו

///  מחזיק מעמד
24 ממנחיל תרבות לספק סחורה

פרופ' דני גוטווין דן בהשפעת ההפרטה על מערכת 
החינוך. משל הזבוב והצרעה 

30 בדרך לעולם שלישי 
ד"ר אבי גולן משווה בין מערכת החינוך בעולם לזו 

בישראל. התוצאות לרעתנו

34 מורים בסכנת הכחדה
פרופ' דרורה כפיר מזהירה מפני הזדקנות קהל המורים 

ובריחת צעירים מוכשרים מההוראה

38 ההכשרה עולה כיתה
פרופ' תמר אריאב, ראש ועדת המל"ג להכשרת מורים, 

מביאה את עיקרי המלצות הוועדה

44 על איזה מעמד אנחנו מדברים?
רות אוטולנגי מעירה על מצב המורה בישראל, 

ומערערת על עצם שאלת מעמדו

46 חינוך - מקצוע לא יעיל
ד"ר ג'ושוע ל' גלייזר על הבעייתיות של מקצוע ההוראה

50 להחזיר הוראה ליושנה
ניר מיכאלי מציע דרכים להפוך את המורים מפועלי 

הוראה מנוכרים למחנכים שותפים

56 מבחן הרפורמות - ציון נכשל?
פרופ' שרון גווירץ מלונדון קוראת למורים: התנגדו 

לרפורמה שתיאלץ אתכם לציית לתכתיבים

88 הד תרבותי
יוצרים ומבקרים בוחרים את הספרים 
והסרטים שעשו להם את זה ב-2006
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לאנשי החינוך שלום רב,
14 שנה לאחר   ,1927 לפני שמונים שנה, בטבת תרפ"ז, דצמבר 
הקמתה של הסתדרות המורים, ראה אור הגיליון הראשון של הד החינוך. 

העורך - שמו אינו מוזכר, כיאה לחברת פועלים שיתופית - כתב: 
"הסתדרות המורים היא עד עכשיו כמעט הגוף הציבורי היחיד בארץ 
המתלבט בשאלות החינוך ובדאגותיו לכל היקפן. ואולם ברור הדבר 
שאין תקווה לפתרונן הנכון של שאלות החינוך העברי בארץ כל עוד 
הציבור הרחב לא יכיר הכרה ברורה ומלאה כי ענייני החינוך הם גם 
ענייניו הוא, ושומה עליו לחשוב חשבון עולמו של החינוך העברי בא"י. 
יסייע  ורוצים אנו לקוות שכלי מבטאו של מרכז הסתדרות המורים 
במידת מה ליצירת דעת קהל בשאלת החינוך, דעת קהל כנה ובהירה, 

פכחית ובלתי משוחדת )...(
"הגיעה השעה לשים קץ לבדידותו של המורה בחיפושיו־לבטיו, 
ליתמותה של הגננת בפינת עבודתה. כל התוסס ומבקש לו ביטוי, כל 
המתרקם ומצפה לגילוי, כל המתחדש ואינו בא לידי גיבוש - צריך 
בעיקר  תלויה  הצלחתנו   )...( החינוך"  ב"הד  השתקפות  לו  למצוא 
בערנותם של חברינו בעיר ובכפר, בכל אתר ואתר, בסיועם המתמיד 
ובהשתתפותם הפעילה. אם אלה לא יחסרו לנו, בטוחים אנו כי עלה 
יעלה בידינו לא רק להקים כלי מבטא נאמן להסתדרותנו, אלא גם 

ליצור 'הד לחינוך' בציבור העברי בארץ".
מה השתנה מאז? הרבה כמובן, הרבה מאוד; אך עיקר דבריו של 
העורך )דוד קמחי( תופס גם היום - שבט תשס"ז, פברואר 2007 - כאשר 
אנו משיקים את "הד החינוך" במתכונתו החדשה. גם אנחנו מקווים 
ש"הד החינוך: אל המאה ה־21" יהיה "כלי מבטא" למורים ולאנשי חינוך 
מכל הסוגים; גם אנחנו מקווים להיות הד ל"כל התוסס ומבקש לו ביטוי" 
בתחום החינוך; גם אנחנו מקווים "ליצור הד לחינוך" בקרב אנשי חינוך 

ואנשים שיש להם עניין בעתידה של החברה הישראלית. 

כל גיליון של "הד החינוך: אל המאה ה־21" יוקדש לנושא מרכזי, 
שעליו יכתבו אנשי הגות ומחקר מהאקדמיה ואנשי חינוך - מורים, 
יהיו כתבות תחקיר  - מ"השדה". לצד המאמרים  מנהלים, מפקחים 
ומדורים קבועים שיסקרו היבטים שונים של החינוך והתרבות בארץ 

ובעולם. 
הגיליון הראשון של "הד החינוך: אל המאה ה־21" מוקדש למעמד 
המורים ומקצוע ההוראה. מדוע, שאלנו, מעמדו המקצועי של המורה 
הגיע לשפל שלא היה כמותו, ומה אפשר לעשות כדי לבלום את התהליך 

הזה ולהפנותו לכיוון הפוך. 
זהו גיליון נסיוני, והוא מזמין אתכם להביע דעה על תכניו, סגנונו 
הם  גם  שיצפו  הבאים,  הגליונות  את  לשפר  שנוכל  כדי  ועיצובו, 
לתגובתכם ולתרומתכם. הגיליון יוצא בחורף שבו החברה הישראלית 
שרויה במשבר עמוק ובחרדה קיומית. האינתיפאדה האחרונה, המחרידה 
באכזריותה, החזירה את האזור ל"שורשי הסכסוך"; מלחמת לבנון של 
הקיץ האחרון חשפה מוקדי ניוון בצבא והעדר הנהגה אזרחית; השחיתות 
במוסדות השלטון מערערת את האמון במדינה ובדמוקרטיה; החתירה 
של איראן השיעית לנשק גרעיני נראית כבלתי ניתנת לעצירה )או 
לעצירה זמנית במחיר כבד(; ובעוד ראש הממשלה ושריו משתבחים 
בישראל,  השכירים  רוב  המשק,  צמיחת  על  המצוינים  בנתונים 
וביניהם המורים, מנהלים מלחמת קיום יומיומית על פרנסתם. החברה 
הישראלית עומדת אפוא בפני אתגרים עצומים. "הד החינוך: אל המאה 
ה־21" ילווה אותה בנסיונה להתמודד עימם ויתרום את חלקו הצנוע. 

אני מבקש להודות מקרב לב לדליה לחמן, שערכה את "הד החינוך" 
במשך 16 השנים האחרונות. אי־אפשר לחדש אם אין את מה לחדש. 
דליה שמרה על גחלת הד החינוך במסירות ובכישרון, ואנו, מערכת "הד 

החינוך" המחודש, מקווים להמשיך בדרך זו. 

בברכת קריאה מהנה ומועילה,
יורם הרפז 

עורך: ד"ר יורם הרפז
סגנית עורך: יולי חרומצ'נקו

עריכה גרפית: סטודיו זה
איור השער: הילית שפר

עריכה: רחל פרץ
מידענים: פרופ' עמי סלנט ודזירה פז

מערכת מייעצת: 
 ציון שורק, אמנון לבב, אמנון כרמון, 
ד"ר נמרוד אלוני, פרופ' חיים גזיאל, 

אורה גבריאלי, אורלי פרלמן, ציפי גנץ

מזכירות המערכת: יהודית דניאלי
מנויים והפצה: דינה אשכנזי

מודעות: אהובה צרפתי
מו"ל: הסתדרות המורים בישראל

דפוס: גרפוליט

מחלקת מנויים והפצה:
רח' בן־סרוק 8, תל־אביב 62969

03-6922939, א'-ה', 15:00-08:00

המערכת: 
 "הד החינוך", רח' תש"ח 2, 
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רפורמה

בית־ספר מגיל 4, תואר ראשון בגיל 19 
לד ילך לבית־הספר בגיל ארבע, יסיים תיכון בגיל י

16 וימשיך מיד לתואר ראשון - אלה כמה מעקרונות 
תוכנית הרפורמה החדשה למערכת החינוך שהציגו 
ב־21 בינואר בכנס הרצליה מנכ"ל משרד החינוך לשעבר, 
ד"ר שמשון שושני, ויו"ר כנס הרצליה, פרופ' עוזי ארד. 
מטרת המבנה החדש, אומר שושני, היא לשפר את הישגי 
התלמידים במערכת החינוך ולסייע לצעירים ישראלים 

להדביק את התחרות בשוק העבודה הגלובלי. 
בתנאי  "השוואה  מספק  החדש  המבנה  שושני,  לדברי 
הפתיחה" לצעירים ישראלים לעומת בני גילם בעולם. על־

כשיהיו  לצבא  יתגייסו  התלמידים  שהוצגה,  הרפורמה  פי 
כבר בעלי תואר ראשון )גיל הגיוס יידחה לגיל 19(, ויוכלו 

לצאת לשוק העבודה מיד עם שחרורם מהצבא. 
מערכת החינוך העתידית תהיה רציפה, ותלמיד לא 
יידרש לעבור מגן לבית־ספר ומיסודי לחטיבת ביניים. 
אותו מנהל יהיה אחראי על התפתחותו של הילד מגיל 
החינוך  מערכת  שושני,  לטענת   .16 גיל  ועד  ארבע 
הרך,  בגיל  אינה מנצלת את הפוטנציאל הטמון  כיום 
כאשר בקהילות יהודיות בחו"ל, למשל, מלמדים ילדים 
צעירים שלוש שפות ללא בעיה ניכרת. מטרת התוכנית, 
לדברי שושני, היא לגדל "אנשים יצירתיים, חושבים, 

ממושמעים, שיכולים לעבוד בצוות". 

באופן  יינתן  לתלמיד  התקציב  התוכנית,  על־פי 
)תלמידים  דיפרנציאלי בהתאם למצבו הסוציו־אקונומי 
מבתים מבוססים יידרשו לשלם יותר(, והחל מגיל שמונה 
תלמיד יידרש לעמוד במבחני מינימום כדי לעלות כיתה, 
בדומה למקובל ברפורמה האמריקאית "אף ילד לא נשאר 
בחינות  אחרי   ,16 בגיל   .)74 בעמ'  כתבה  )ר'  מאחור" 
הבגרות, יעברו התלמידים ללמוד בקולג'ים עד גיל 19. 
מי שלא יוכל לעמוד בבחינות, יופנה למסגרות הזדמנות 
שנייה או מסלולים על־תיכוניים כמו הנדסאים וטכנאים. 
פרופ' עוזי ארד אמר בכנס כי התוכנית עשויה לחסוך 
למשק הישראלי מיליארדי שקלים ולתרום לחוסנה של 
ישראל. "אין אדם שלא מזדעזע נוכח חוסר השוויון שבו 
נמצאת ישראל ביחס לכל העולם המודרני", אמר ארד 
צעירים  יוצאים  הצבאי  השירות  בשל  לדבריו,  בכנס. 
דבר  בממוצע,   27 בגיל  רק  העבודה  לשוק  ישראלים 

המגדיל את הפער בינם לבין בני גילם במערב.
קבוע  מושב  האחרונות  בשנים  הרצליה מקדיש  כנס 
לנושאי חינוך, הדן ברפורמות חינוכיות, לרוב כאלה עם 
גון ימני־שמרני. בעבר הוצגו בכנס לראשונה גם עיקרי 
דו"ח דברת. בכנס האחרון השתתפו גם שרת החינוך יולי 

תמיר ושרת החינוך האמריקאית מרגרט ספלינגס.

שנתיים אחרי פרסום 
דו"ח דברת מציג מנכ"ל 
משרד החינוך לשעבר, 

ד"ר שמשון שושני, 
רפורמה חדשה בחינוך. 

המטרה - לסגור את 
הפער בין הצעירים 

הישראלים לבני גילם 
בעולם, ולאפשר תנאי 

תחרות טובים יותר 
בשוק העבודה הגלובלי. 

האם זו צריכה להיות 
המטרה העיקרית של 

רפורמה חינוכית?

הדמקומי
ך בישראל ו נ חי ת  חדשו
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הדמקומי

אירועי חינוך

24.12 ארגוני המורים 
והאוצר  פתחו במו"מ על 

הסכם קיבוצי חדש למורים. 

במקביל מנהל משרד האוצר 

מו"מ עם ההסתדרות על 

הסכמי שכר לכלל המגזר 

הציבורי.

24.12 שביתה  של כ־100 
אלף תלמידי מוסדות החינוך 

הממלכתי־דתי במחאה על 

קיצוץ שביצע משרד החינוך 

בתקציבם.

25.12 ועדת החינוך של 
הכנסת  החליטה להוציא 

מחוק ההסדרים סעיף שיביא 

לגביית תשלום עבור מבחני 

הבגרות מהורי התלמידים. 

בעבר ביטל בג"ץ את 

הנוהג לגבות אגרת בגרות 

מתלמידים העוברים את 

המבחנים, ובחוק ההסדרים 

הוצע להחזיר את הגבייה. 

ברוב של שישה ח"כים וללא 

מתנגדים החליטה הוועדה 

להוציא את הסעיף מהחוק 

ולהעלותו לדיון נפרד במועד 

אחר. 

1.1 יום לימודים ארוך  הופעל 
לראשונה גם בגני הילדים 

של החינוך המיוחד. בעקבות 

פניית נציגי אגודת אקי"ם 

לשרת החינוך יולי תמיר, 

שכללה איום בבג"ץ, הכריזה 

תמיר כי למעלה מאלף ילדי גן 

בחינוך המיוחד ייכללו גם הם 

ביום הלימודים הארוך. 

1.1 שרת החינוך  יולי תמיר 
הודיעה בדיון בוועדת 

החינוך של הכנסת כי תדאג 

לסימון הקו הירוק בכל 

המפות בספרי הלימוד 

במערכת החינוך. הודעתה 

באה בעקבות דיון ציבורי 

חריף שעוררה הסוגיה 

בכלי התקשורת ובפורומים 

Éמקצועיים. חברי הוועדה 

שרת החינוך תבחן מימון 
של בתי־ספר חרדיים

ועדה שתבחן ש רת החינוך תעמוד בראש 
את השלכות הצעת החוק של השר משולם 
נהרי לחייב רשויות מקומיות לממן בתי־

ספר מהזרם "המוכר שאינו רשמי". לפי הצעת החוק, 
מהזרם  בתי־ספר  לממן  יחויבו  המקומיות  הרשויות 
"המוכר שאינו רשמי", שרובם חרדיים, בהתאם לשיעור 
התמיכה שמעבירה המדינה למוסדות חינוך אלה. תמיר 
הודיעה ל"הארץ" כי דרישתו של נהרי לשוויון במערכת 
החינוך דורשת עמידה בכל הקריטריונים של המשרד. 

מערכת החינוך נערכת 
למלחמה הבאה - לימודים 

וירטואליים

בפיתוח ע דולר  מיליון  תשקיע  חיפה  יריית 
בעיר  לתלמידים  שיאפשרו  טכנולוגיות 
המרחב  מתוך  גם  לימודיהם  את  להמשיך 
לקחים  מהפקת  כחלק  מלחמה.  של  במקרה  המוגן, 
ממלחמת לבנון הוחלט בעיריית חיפה להקים פורטל 
חינוך שיאפשר למידה וירטואלית, למשל באמצעות 
חדרי וידיאו שמהם יוכלו מורים לנהל שיעורים מול 
תלמידיהם. לצד ההוראה דרך האינטרנט יציע הפורטל 
גם פורומי תמיכה בניהול פסיכולוגים, פורומי שיחה 

לתלמידים ועוד. 

 "הקיצוץ במכללות ייצור 
אנשי חינוך דלים בהשכלה"

קוראים א לשעבר  חינוך  ושרי  אקדמיה  נשי 
פגיעה  למנוע  תמיר  יולי  החינוך  לשרת 
על  לחינוך.  האקדמיות  במכללות  חמורה 
העצומה, שנשלחה לתמיר בתחילת ינואר, חתמו, בין 
היתר, זוכה פרס הנובל אברהם הרשקו ושרי החינוך 
לשעבר יצחק נבון, שולמית אלוני ויוסי שריד. העצומה 
מוחה נגד החלטת משרד החינוך לקצץ 22 מיליון שקל 
מתקציב המכללות, זאת אחרי קיצוצים גדולים בשנים 
ההשלכות  על  להתריע  חובה  חשים  "אנו  קודמות. 
ועל  בישראל  החינוך  על  לקיצוץ  שיהיו  החריפות 

החברה", נכתב בעצומה. 
תקציב  קוצץ  האחרונות  השנים  שש  במהלך 
שקל.  מיליון  בכ־200  לחינוך  האקדמיות  המכללות 
"הקיצוץ כבר הוביל למחסור במסגרת לימודים הולמת 

עבור הסטודנטים המגיעים ללמוד במכללות, לתשתית 
מתפוררת, לצמצום מתמשך בשעות ההוראה ובהתנסות 
בהוראה", נכתב בעצומה. "הצמצום גרם גם לסגירה 
של חוגים, לצפיפות בכיתות, לחוסר יכולת למשוך 
מרצים טובים ולחיסול האפשרויות לפיתוח תוכניות 
חדשות". כותבי העצומה מזהירים מפני נזק בלתי הפיך 
שייגרם למערכת החינוך כולה בעקבות המשך מדיניות 
הקיצוץ בתקציב המכללות. "אנשי חינוך שיסיימו את 
לימודיהם במכללה שספגה קיצוץ מתמשך יהיו דלים 
עם  בעבודתם  נמוכות  מיומנויות  ובעלי  בהשכלה 
תלמידי בתי־הספר בעתיד", נכתב בעצומה, "נזק שכבר 
נגרם בתהליך ההכשרה כמעט שאינו בר־תיקון, משום 
שסטודנט שסיים את לימודיו בשנה זו כבר לא יחזור 

למכללה כדי להתחיל בהכשרתו מחדש".

למעלה מ־300 תלונות הוגשו השנה לוועדה לפיקוח על פרסומת 

מסחרית במשרד החינוך. תפקיד הוועדה הוא לפקח ולסנן נסיונות 
של חברות פרטיות להיכנס לתוך מוסדות החינוך ולהשפיע על קהל 

הצרכנים הצעיר. על־פי נהליה, רק גוף שקיבל אישור מהוועדה 
יכול להכניס תכנים פרסומיים לבית־הספר.  מנכ"ל משרד החינוך, 

שמואל אבואב, הודיע ל־Ynet כי ההתקשרות עם החברות שאליהן 

התייחסו התלונות הופסקה, וכי עשרה מנהלי בתי־ספר הוזמנו 
לבירור משמעתי. 

כ־300 
 תלונות 

 על פרסום 
מסחרי אסור 

בבתי־ספר 
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מעמד השרת

משרד החינוך יפקח על העסקת 
עובדי הקבלן במערכת החינוך

של מ שחורה"  "רשימה  יגבש  החינוך  שרד 
מעסיקים מפירי חוק האחראים על העסקת 
עובדי קבלן במערכת החינוך. כך הודיעה 
שרת החינוך יולי תמיר במסיבת עיתונאים שנערכה 
בתחילת ינואר. לדברי תמיר, המשרד ידאג כי העובדים 
בתחומו יקבלו תנאים סוציאליים נאותים, ואף יפסיק 
כל התקשרות עם גופים שיפרו חוקי עבודה או יפגעו 

בזכויות עובדים. 
זו הפעם הראשונה שבה משרד ממשלתי מצהיר 
המגזר  בתחומו.  קבלן  עובדי  להעסקת  אחריותו  על 

הציבורי הוא המעסיק הגדול ביותר של עובדי קבלן 
ועובדי כוח־אדם. משרד החינוך מעסיק כ־400 עובדים 
דרך קבלני משנה, בעיקר בתחומי הניקיון, האבטחה 
דרך  מועסקים  אחרים  עובדים  מאות  וכמה  וההזנה, 
הרשויות המקומיות, ובהם גם מורים, מדריכים ויועצים 
חינוכיים. על־פי הנחיה חדשה של משרד החינוך, לכל 
חוזה בין חברת קבלן לעובד המועסק על־ידי משרד 
החינוך יתווסף סעיף המפרט את חובות הקבלן, וביניהם 
תשלום שכר שלא יהיה נמוך משכר מינימום, תשלום 
פנסיוני  ביטוח  הבראה,  דמי  נוספות,  שעות  עבור 

הודיעו בתגובה כי הם 

מתנגדים למהלך, והצביעו 

נגדו.

3.1 תקציב המדינה  לשנת 
2007 אושר בכנסת ברוב של 

63 תומכים ו־31 מתנגדים. 

בעקבות האישור צפוי קיצוץ 

רוחבי בתקציבי משרדי 

הממשלה, ובהם משרד 

החינוך, של כ־3%. הקיצוץ 

נועד לממן את הגידול 

בתקציב הביטחון בעקבות 

המלחמה בלבנון. 

4.1 ארגוני המורים  השביתו 
את מוסדות החינוך לשעתיים 

במסגרת שביתת אזהרה 

במחאה על אוזלת היד של 

משרד האוצר והממשלה 

בשיפור מערכת החינוך 

ומעמד המורה. ארגוני 

המורים קראו להפעלת 

תוכנית חירום פדגוגית 

שכוללת הקטנת הכיתות, 

תוכנית למלחמה באלימות, 

יחס אישי לכל תלמיד ושיפור 

מעמד המורה ושכרו. 

4.1 משרד החינוך  השיק את 
התוכנית "בתי־ספר שוחרי 

שינוי", שתעניק אוטונומיה 

ניהולית חלקית לבתי־ספר 

הסובלים מקשיים לימודיים 

וחברתיים. התוכנית, שתופעל 

בשלב הראשון ב־82 בתי־

ספר בצפון ובעוטף עזה, 

תאפשר להם לגבש תוכניות 

חדשות לתגבור תלמידים 

ולהפעיל תוכניות העשרה 

ואמצעים טכנולוגיים. עלות 

התוכנית 20 מיליון שקל 

בשנה, והיא תמומן במשותף 

על־ידי משרד החינוך וקרן 

סקט"א–רש"י.

10.1 ארגוני המורים  השביתו 
חלקית את מוסדות החינוך 

במחאה על סחבת מצד 

האוצר בניהול המשא־ומתן 

על ההסכם השכר הקיבוצי. 

השביתה הקיפה את כיתות 
É

עובדי הניקיון 
יקבלו תנאים 

סוציאליים

צילום אילוסטרציה: רפי קוץ
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א' וב' בבתי־הספר היסודיים 

ואת כיתות י"א וי"ב בבתי־

הספר העל־יסודיים. 

10.1 מליאת הכנסת  אישרה 
בקריאה טרומית הצעה 

לרישוי משפחתונים ומעונות 

לילדים מתחת לגיל שלוש. 

על־פי ההצעה, שהגיש 

יו"ר ועדת החינוך, מיכאל 

מלכיאור )העבודה–מימ"ד(, 

יעברו מטפלות במעונות 

ומשפחתונים פרטיים הכשרה 

והשתלמויות ויידרשו לעמוד 

בקריטריונים ברורים לקבלת 

 רישיון בתחום ההכשרה 

החינוכית והבטיחות. 

17.1 דו"ח פנימי  של משרד 
החינוך חושף: רשויות 

מקומיות, עמותות ורשתות 

חינוך הוציאו מהמשרד 

במרמה 350 מיליון שקל 

במהלך ארבע השנים 

האחרונות. על־פי החשד, 

הגופים מסרו למשרד דיווחים 

כוזבים כדי לקבל תקציבים.  

22.1 ארגוני המורים  השביתו 
את הלימודים בצפון הארץ 

ובדרומה במחאה על הסחבת 

במשא־ומתן עימם בנוגע 

להסכם הקיבוצי. כ-30% 

מהתלמידים נשארו בבית.

29.1 ארגוני המורים  סיכמו 
עם נציגי משרדי האוצר 

והחינוך על כניסה למשא־

ומתן אינטנסיבי על הסכם 

קיבוצי חדש. ההסכם צפוי 

לכלול העלאה בשכר לצד 

שינויים בתנאי העבודה 

והארכה של יום הלימודים. 

31.1 הוועדה לביקורת 
המדינה  בכנסת פנתה למבקר 

המדינה בדרישה שיבדוק את 

הפעלת חוק ההזנה, לנוכח 

ממצאים שלפיהם רק מחצית 

מהילדים הכלולים בחוק 

זוכים לקבל הזנה.

הצעת חוק

שכר המורה - בדירוג הגבוה 
ביותר במגזר הציבורי

רונית א ח"כ  של  חוק  בהצעת  הסעיפים  חד 
תירוש )קדימה(, שהונחה על שולחן הכנסת 
בתחילת ינואר, מציע ששכר המורה יועלה 
למדרגת השכר הגבוהה ביותר במגזר הציבורי. סעיפים 
אחרים בהצעה אמורים לסייע למורה להתמודד עם 
אלימות ותוקפנות של הורים ותלמידים. כך, למשל, 
יוכל להגיש  מורה שיותקף על־ידי תלמיד או הורה 
תלונה במשטרה בלי לבקש את אישור מנהל בית־הספר 

)נסיונות בעבר הראו כי בלא מעט מקרים מעדיפים 
מנהלים לפתור בעיות מסוג זה בין כותלי בית־הספר(. 
הגנה  למימון  זכאי  יהיה  מורה  החוק,  הצעת  על־פי 
משפטית מצד המדינה במקרה שתוגש נגדו תביעה 

מצד הורי תלמידים בשל טענות לתפקוד לקוי. 
דרישה  החוק  הצעת  מעלה  אלה  סעיפים  לצד 
להעביר את כלל המורים במערכת החינוך בחינת רישוי 
לפני שיקבלו את תעודת ההוראה, בדומה לעורכי־דין 

 משרד החינוך מציע: 
מפקדי בוקר בשילוב תנ"ך

התנ"ך מ מקצוע  לקידום  ציבורית  ועצה 
בתחילת  החינוך  משרד  ביוזמת  התכנסה 
התנ"ך  לקירוב  בדרכים  לדון  כדי  ינואר 
המועצה  של  הראשונות  ההמלצות  אחת  לתלמידים. 
היא עריכת מפקדי בוקר בשילוב שיחות על התנ"ך החל 
משנת הלימודים הבאה. כמו כן ייערכו תחרויות בתחום 
המוזיקה, הציור, הספרות והכתיבה היוצרת, שעניינן 
אירועים מהתנ"ך. במקביל, הוצע, יערכו בתי־הספר 

טיולים בעקבות סיפורי התנ"ך. 
תנ"ך,  חוקרי  שופטים,  חברים  התנ"ך  במועצת 
אנשי רוח ואנשי ציבור, וביניהם שופטת בית־המשפט 
חשין,  מישאל  בדימוס  והשופט  ארבל  עדנה  העליון 
אנשי הטלוויזיה דוד ויצטום וישראל סגל, מנחם בן, דב 

אלבוים ואחרים.

 מספר התלמידים גדל, 
תקציב החינוך גדל פחות

ספר התלמידים בישראל גדל בעשור האחרון מ
ב־17%  גדל  החינוך  תקציב  אך  ב־25%, 
נחום בלס  בלבד. כך עולה ממחקר שערך 
ממרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. עוד 
יש  כי   ,2005-1995 נטען במחקר, שמתייחס לשנים 
צורך בתוספת תקציב של 1.5% לשנה מעבר לתוספת 
המיועדת כדי להבטיח רמת שירות נאותה של מערכת 
החינוך לתלמידיה. עוד נטען במחקר כי בעשור האחרון 
השתמש משרד החינוך רק ב־96% מתקציבו - הפסד של 

מאות מיליוני שקלים בשנה.
עוד עולה מהמחקר, שתקצירו פורסם ב־Ynet, כי 
כמחצית מהילדים ובני הנוער הערבים והחרדים אינם 
מקבלים את הכלים המינימליים הדרושים להם כדי 

לתפקד בחברה מודרנית.

עלייה 
 בבריחת 
המוחות 

מישראל 
מחקר של מרכז שלם 

שפורסם ב"הארץ" מגלה כי 

בשנים 2004-2002 נרשמה 

האצה בבריחת המוחות 

מישראל. לפי המחקר, ישראל 

היא יצואנית המוחות מספר 

אחת לארה"ב בהתחשב 

בגודל האוכלוסייה - יותר 

מהודו, קנדה ומדינות אירופה. 

לפי המחקר, מ־2000 ועד 

2004 נרשמה בריחת מוחות 

בקצב של 6% בשנה. 0.9% 

מכלל החוקרים והפרופסורים 

עזבו את ישראל ב־2002, 

ובשנת 2004 עלה שיעורם 

ל־1.7%. ב־2002 עזבו את 

המדינה 1.3% מהרופאים; ב־

2004 עלה שיעורם ל־2.1%. 



למפעל�חינוכי�העוסק�בהנחלת�זיכרון�השואה
פרס�בסך�10,000�ש"ח�מוענק�מהקרן�על–שם�חונו�ובלימה�ניימן�ז"ל.

לתוכנית�חינוכית�ייחודית�המוקדשת�לנושא�השואה
פרס�בסך�5,000�ש"ח�מוענק�מהקרן�על–שם�חונו�ובלימה�ניימן�ז"ל.

לאנשי�חינוך�הפועלים�בתחום�הוראת�השואה
פרס�בסך�5,000�ש"ח�מוענק�מהקרן�על–שם�חונו�ובלימה�ניימן�ז"ל.

לספר�המיועד�לילדים�ולבני�הנעורים,�שנושאו�השואה
פרס�בסך�4,000�ש"ח�מוענק�מהקרן�על–שם�ברונו�ברנד�ז"ל.

לעבודות�גמר�בהיקף�של�4�יחידות�לימוד�המוקדשות�לנושא�השואה
של�תלמידי�החטיבה�העליונה:

לעבודת�גמר�מצטיינת�בנושא�השואה
הפרס�בסך�2,000�ש"ח�מוענק�מהקרן�על–שם�מארק�ולובה�יובילר�ז"ל.

לעבודת�גמר�מצטיינת�בנושא�משפחה�או�חינוך�בתקופת�השואה
הפרס�בסך�2,000�ש"ח�מוענק�על�ידי�משפחת�ברגסון�מהקרן�על�שם

משפחות�גייפמן–גולדרביטר.

כדי�לעודד�את�מערכת�החינוך�להעמיק�חקור�את�סוגיית�תולדות
יהודי�צרפת�בתקופת�השואה�על�כל�היבטיה,�בית�הספר�להוראת
Fondation pour)�השואה�ביד�ושם,�הקרן�לזיכרון�השואה�בצרפת

la Mémoire de la Shoah)�ואגודת�עלומים�מעניקים�פרסים:

לתוכנית�חינוכית�העוסקת�בתולדות�יהודי�צרפת�בתקופת�השואה
פרס�בסך�5,000�ש"ח�מוענק�מהקרן�לזיכרון�השואה�בצרפת.

לעבודת�גמר�מצטיינת�בהיקף�של�4�יחידות�לימוד�של�תלמידי
החטיבה�העליונה העוסקת�בתולדות�יהודי�צרפת�בשואה

פרס�בסך�2,000�ש"ח�מוענק�מהקרן�לזיכרון�השואה�בצרפת.

המען�למשלוח�המועמדויות

ולקבלת�מידע�נוסף:

בית�הספר�המרכזי�להוראת�השואה,

יד�ושם�ת.ד.�3477�ירושלים,�91034

לידי�דלית�דננברג,�טל'�6443676�02

dalit.danenberg@yadvashem.org.il

המועד�האחרון�למשלוח�המועמדויות

יום�שלישי,�א'�בניסן�תשס"ז,

20�במארס�2007

הפרסים�יוענקו�בטקס�מרכזי�וכל�מגישי

המועמדויות�יוזמנו�לקחת�בו�חלק

פרטים�והרשמה

בית�הספר�המרכזי�להוראת�השואה�ביד�ושם�מעניק

פרסים�למפעלים�חינוכיים�מצטיינים�העוסקים�בהוראת

השואה�והעמקת�תודעתה

יד�ושם
בית–הספר�המרכזי�להוראת�השואה

אגודה�ישראלית�של�ילדים�שהוסתרו�בצרפת�בימי�השואה

פרסי�יד�ושם
למפעלים�חינוכיים

לשנת�תשס"ז
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פן  י

רישיון להוראה - 
לא לכל החיים

בוצת דיון ממשלתית ק
ביפן מכינה שורה של 

המלצות בנושאי חינוך. 
בין השאר ממליצה הוועדה 

להאריך את תקופת הסטאז' של 
מורים משנה לשלוש שנים ולקצר 

את תוקפו של רשיון ההוראה 
לחמש שנים. סדרת ההמלצות 
אמורה להתגבש בינואר 2007, 

ותוגש על־ידי הממשלה היפנית 
כהצעת חוק במהלך השנה. 
נכון להיום, מורה ביפן הוא 

בעל דיפלומה בלימודי הוראה, 
ורשיון ההוראה שלו נשאר תקף 

במשך כל חייו, כך שהוא יכול 
להמשיך לעבוד בבתי־הספר ללא 
הגבלת זמן וללא ביקורת. מועצת 

השיקום החינוכית ביפן מקווה 
להקים מנגנון הערכה עבור מורים 

השואפים לחדש את רשיונם, שבו 
ישולבו גורמים חיצוניים, כגון 

הורי התלמידים. מנגנון ההערכה 
יתופעל בידי מנהלי בתי־הספר. 

ההמלצה להאריך את תקופת 

הסטאז' של המורים נועדה 
לספק לבתי־הספר זמן נוסף 

להערכת כוח ההוראה ולאפשר 
לאתר מורים שמיומנויותיהם 

לוקות בחסר. מורים אלו יידרשו 

לעזוב את המקצוע או לעבור 
הכשרה אינטנסיבית מתאימה. 
מועצת השיקום החינוכית גם 

ממליצה לעודד העסקת מורים 
שיש להם רקע מגוון, האוחזים 

בידע מתקדם או בעלי מומחיות 
מסוימת.

חדשות חינוך מהעולםהדעולמי
 /// איסוף ועריכה: דזירה פז

ה  י בריטנ

תיאסר מדיניות מיון התלמידים 
בקבלה לבתי־הספר

קנות חדשות שגובשו במשרד החינוך ת
הבריטי ימנעו אי־קבלה של תלמידים 
מוצא  רקע  על  באנגליה  לבתי־ספר 
או מעמד חברתי־כלכלי. כך הודיע שר החינוך 
הבריטי, אלן ג'ונסון, לכתבת ה"גרדיאן". התקנות 
המחייבות, שייכנסו לתוקף בפברואר השנה ויהיו 
רלבנטיות לשנת הלימודים 2008, יאסרו על בתי־

הספר לערוך ראיונות קבלה עם הורי התלמידים 
מבתי־הספר  בחלק  כיום  מקובלת  )פרקטיקה 
באנגליה(, ובפרט לשאול שאלות הנוגעות למצבם 
הכלכלי, מקום עבודתם, מצבם המשפחתי או כל 
שאלה אחרת הנוגעת להשכלתם או לרקע הסוציו־

 אקונומי שלהם. כמו כן ייאסר על בתי־ספר להעדיף 

תלמידים שהוריהם מביעים נכונות לתרום להם 
כסף. 

הרשויות  בתי־הספר,  את  יחייבו  התקנות 
מדיניות  להנהיג  הקבלה  וגופי  המקומיות 
המבוססת על שקיפות והוגנות, להכיר להורים 
את מדיניות הקבלה ולהעניק להם רשות לערער 

על אי־קבלת ילדיהם. 
בבריטניה  המורים  ן  ארגו  מזכ"ל 
תומך  הוא  כי  ל"גרדיאן"  אמר   )NASUWTה־(
לדאוג  לממשלה  וקרא  החדשות,  בתקנות 
כדי  המקומיות  הרשויות  על  ולפקח  לאכיפתן 

שינהגו לפיהן. 

ומה אבא עושה? )צילום אילוסטרציה(



   פברואר 2007  הדהחינוך  15

ארה"ב

תוכנת שיתוף 
בינלאומית של 

חומרי למידה 

ימים אלה מפתח ארגון ב
המורים ללא־גבולות 

)TWB( בוושינגטון 
תוכנה שתאפשר למורים בכל 

רחבי העולם לנייד ידע וניסיון, 
קרי לחלוק בחומרי למידה, ליצור 

קהילות לומדות ולשתף פעולה 
בפרויקטים שונים. התוכנה 

תופץ ללא תשלום החל מהחודש 
ותספק ל־59 מיליון מורים ברחבי 
העולם גישה נוחה וקלה לחומרי 

למידה מקוונים, שבעבר היו 
נגישים רק במדינות מפותחות 
שבהן היתה הגישה לאינטרנט 

זמינה. פרד מדניק, מייסדו ונשיאו 
של הארגון, אומר שהשיתוף 

הדיגיטלי החדש יגשר בין מזרח 
למערב ובין כפריים לעירוניים, 
ויתפתח בין אלה שבאמתחתם 

פלטפורמות מתקדמות ורשתות 
מקוונות. התוכנה החדשה גמישה 

ומאפשרת כתיבה ויצירת תוכן, 
שיתוף בניהול כיתתי, התאמת 
טקסטים להקשרים המקומיים 

והצגת פורמטים של PDF. מורים 
שישתמשו בתוכנה יוכלו לסמן 
קטעים ולהדגיש אותם, וליצור 

הערות שתחזורנה ותופענה בעת 
הכניסה החוזרת שלהם לתוכנה. 

התוכנה תומכת בשפות רבות 
וכוללת מקלדת אוניברסלית. 

באמצעות התוכנה יוכלו מורים 
ליצור לעצמם דפי עבודה אישיים, 

לתכנן משימות, לבנות ספרייה 

אישית מקוונת, לייבא ולייצא 
חומרי לימוד, לכתוב בלוגים 

ולהקים פורומים בנושאי חינוך 

שונים. התוכנה החדשה ידידותית 
למשתמש ואינה מצריכה ידע 

מוקדם. למרות אופי ואופן 
השימוש בתוכנה, שמים יוצריה 

דגש מיוחד על שמירת זכויות 

הקניין הרוחני. 

מורהעולמי
, צרפת ג ר ו 58, שטרסב , בת  קאר ן פי י ד נ

É

"אני נהנית מביטחון 
 כלכלי, והמנהלים 

שמעלי לא לוחצים אותי"

בבית־ספר א מלמדת  ני 
תיכון ציבורי בפרבר של 
בו  לומדים  שטרסבורג. 
ונערות  נערים   1,500
והנמוך,  הבינוני  18-15, מהמעמד  בני 
שעושים את בחינות הגמר שלהם בסוף 
השנה האחרונה. כשליש מהם בנים ובנות 
טורקיה.  או  אפריקה  מצפון  למהגרים 
בית־הספר נבנה לפני 15 שנה, כך שהוא 
טעויות  כמה  כי  אף  מודרני,  בהחלט 
ארכיטקטוניות גורמות לנו עוגמת נפש. 

בכל כיתה יש כ־35 תלמידים. 
בחרתי להיות מורה משום שאהבתי 
את בית־הספר בהיותי תלמידה. בבית 
וכאשר  השכלה,  העריכו  גדלתי  שבו 
באוניברסיטה,  שפות  ללמוד  בחרתי 
של  ביותר  הסבירה  שהתוצאה  ידעתי 
בבית־ספר.  הוראה  תהיה  זה  מהלך 
התחלתי כמורה לא־מוסמכת, ורק לאחר 
שעברתי את בחינות הסמכה בגיל 29, 
חוזה  בעלת  מוסמכת  מורה  נעשיתי 
הפכתי  הפנסיה.  גיל  עד  המדינה  עם 
לעובדת מדינה המחויבת ל־18 שעות 
 ,44 בגיל  בשבוע.  פרונטליות  הוראה 
להתפנות  יכולתי  בגרו,  ילדי  כאשר 
לבחינות ה־Agregation, שהן בחינות 
אך  למורים,  המיועדות  במיוחד  קשות 
התוכן שלהן אינו קשור כמעט להוראה 
ולחינוך. לאחר שעברתי את הבחינות 
הללו משכורתי גדלה. היא עומדת כיום 
על 38 אלף יורו לשנה, ברוטו. המשרה 

שלי עומדת על 15 שעות שבועיות. 
שזו  חושבת  אני  לאחור  במבט 

היתה בחירה טובה, משום שאני 
כיתה,  מול  בנוח  חשה 

כפי  משתעממת  ואיני 
שקורה לעתים קרובות 
אחרים.  במקצועות 
מביטחון  נהנית  אני 

כלכלי, והמנהלים שמעלי כמעט שאינם 
לוחצים אותי, מה שמקנה לי חופש יחסי 
ההוראה  של  למדי  המוגדרת  במסגרת 

בבית־ספר ציבורי. 
חתרתי  המקצועיים  חיי  כל  במשך 
כל  אך  במערכת,  שיפורים  להכנסת 
שאני יכולה לומר הוא שהמצב נותר כמו 
שהיה, אולי נעשה גרוע יותר. מערכת 
החינוך הצרפתית היא מנגנון גדול וכבד 
כשאין  במיוחד  לשנותו,  מאוד  שקשה 
פוליטיקאי המוכן להשקיע בכך. במשך 
בלתי  תקציביים  קיצוצים  יש  השנים 
פוסקים. משכורות המורים לא עודכנו 
כבר חמש שנים, ומורה מתחיל מרוויח 
מחצית ממה שאני מרוויחה. עם משכורת 
כזו כמעט בלתי אפשרי לפרנס משפחה. 
בביטחון שמעמד  לומר  יכולה  אני 
המורה בצרפת הידרדר, לא רק כלכלית, 
אלא גם מבחינת הדימוי הציבורי שלו. 
לעתים קרובות מסתכלים על המורים 
כעל עובדי ציבור חסרי תועלת, עצלנים, 
בורים וחומקים מאחריות. כאשר משווים 
ואנשי  לרופאים  לעורכי־דין,  אותנו 
עסקים, שלמדו לא יותר מאיתנו, פשוט 

מלגלגים עלינו. 
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הדעולמי

סקר מורים שנערך באירלנד מעורר חשש שיותר מ־26 אלף תלמידים בבתי־הספר היסודיים 
סובלים מהפרעות נפשיות שונות. מחקר שהתבצע בעקבות הסקר על־ידי רשת הטלוויזיה 

המרכזית )RTE'S( וארגון המורים האירי )INTO( מצא ש־276 מ־4,600 התלמידים )6%( 
שבאחריותם של כ־203 מורים סובלים מהפרעה נפשית שטרם אובחנה. באירלנד לומדים כ־

440 אלף ילדים בבתי־הספר היסודיים, וההערכה היא כי 26,400 מהם ממתינים לאבחון נפשי 

או שהקשיים שבהם הם נתקלים טרם הובאו לידיעת גורמי בריאות מקצועיים.

בריטניה

מורים נגד אתר 
האינטרנט "דרג 

את מוריך" 

תר אינטרנט יוצא א
דופן מעורר הדים 

ומחלוקות בבריטניה. 
האתר )Rate My Teachers( נועד 

לאפשר לתלמידים לדרג את 
מוריהם ולפרט את דעתם עליהם. 
לטענת מורים ואנשי חינוך, האתר 

הפך ל"בימת הטחת העלבונות 
הלאומית" של התלמידים 

בבריטניה. באתר נצפו הודעות 
קשות ופוגעניות, ובעקבות כך 

התקבלו בבתי־ספר הודעות של 
מורים שהכריזו על החלטתם 

לעזוב את מקצוע ההוראה 
לצמיתות. אחת התלמידות 

בבריטניה שרואיינה בנושא אמרה 
שהיא אינה מרחמת על המורים 
שנגדם כוונו התגובות, וכי "הם 

בסך־הכל מורים". 
אתר דומה נפתח כבר לפני כחמש 

שנים בארה"ב, ואף שמנהליו 
הכריזו שלא יתירו בו פרסום 

של תגובות לא־הולמות, נצפו בו 
הודעות בוטות ואלימות. בישראל 

אין עדיין אתר כזה, אולם בשנת 
2004 פירסם תלמיד שהושעה 

מבית־הספר בשל הפרעות 
בשיעורים הודעות אנונימיות 

בגנות המורה שגרמה, לטענתו, 
להשעייתו. נגד התלמיד הוגש 
כתב אישום בשל איום לפגוע 

במורה באמצעות ההודעות 

שפירסם בפורום בית־הספר 
באינטרנט. 

אירלנד 

חשש ש־26 אלף 
תלמידים סובלים 

מהפרעות נפשיות 
שטרם אובחנו

ספרד:

 חוק חינוך חדש המאפשר 
למורים מחליפים לקבל קביעות

וק החינוך החדש )LOE( מאפשר להסב ח
מחליפים  מורים  של  זמניות  משרות 
העבודה  במערך  קבועות  למשרות 
המורים  מספר  החינוך.  מערכת  של  הסדיר 
המחליפים בספרד עלה בשנים האחרונות באופן 
ניכר. על־פי נתונים של משרד החינוך, במהלך 
החינוך  במערכת  עבדו   2006-2005 השנים 
כעשרים  במשך  מורים  אלף  כ־74  הציבורית 
שנה בלי שהוגדרו כנושאי משרה מלאה וקבועה. 
המורים המחליפים היו עוברים מדי שנה בין בתי־

הספר כדי למלא מכסות חסרות. 
חוק החינוך החדש, שעבר באפריל 2006, קובע 
שהקצאת מורים מחליפים לא תעלה על 8% מקרב 

צוות ההוראה, אלא שמכסת המורים המחליפים 
מ־20%.  ליותר  בספרד  מחוזות  בכמה  הגיעה 
עדיפות  הענקת   - לבעיה  פתרון  מציע  החוק 
במשרה  להשתלב  מחליפים  למורים  ראשונית 
מעבר  לבחינת  כפוף  החינוך,  במערכת  קבועה 
ולנסיונם בהוראה, במהלך ארבע השנים הקרובות. 
החוק מעורר מחלוקת רבה בקרב ארגוני המורים 
מורים  בקרב  רצון  לאי־שביעות  וגורם  בספרד 
מחליפים. כמה ארגוני מורים טענו שהחוק פוגע 
בעקרון השוויוניות, מאחר שהוא מאפשר למורים 
מחליפים להימנע מסעיף מסוים בבחינה. המורים 
לעבור  החיוב  על  התלוננו  מאידך,  המחליפים, 

בחינה לצורך קבלת משרה קבועה.

ה  י בריטנ

שר החינוך תומך בהכנסת השיר 
"שמח להיות הומו" לספרי הלימוד 

ר החינוך הבריטי אלן ג'ונסון אמר בראיון ל־BBC שהיה ש
שמח לו השיר "שמח להיות הומו" היה נכלל בספרי הלימוד 
בבריטניה,  רבות  תגובות  הראיון, שעורר  בבתי־הספר. 
נערך בעקבות סדרת דיונים בקבינט הבריטי בפרויקט ספר השירים 
של המאה ה־21, שבו הושקעו כ־10 מיליון יורו. הספר נועד לעודד 
את לימוד השירה בבתי־הספר, והוא כולל שירים "נועזים ומגוונים" 

שייבחרו על־ידי תלמידים ומורים. 
השיר "שמח להיות הומו" נכתב על־ידי המוזיקאי טום רובינסון 

והוקדש למצעד הגאווה של 1976; באותה שנה הגיע השיר למקום ה־18 במצעד הפזמונים הבריטי. 
עיתונאית ה"דיילי אקספרס", אן וידקומב, טענה שדיון מוסרי כזה צריך להתנהל על־ידי תלמידים 

בגיל הרבה יותר מבוגר. 
רובינסון, מוזיקאי הפעיל למען זכויות ההומוסקסואלים בבריטניה, היה נתון להטרדות ולהצקות 
מצדם של פעילים בקהילה ההומו־לסבית לאחר שנישא לאשה והביא ילדים לעולם. בשיר שנועד 
להיכלל בספר מתאר רובינסון את מאבקו למען חופש הביטוי וזכויותיהם של הומוסקסואלים. בשורה 

החותמת את השיר נאמר: "אני לא מתכוון ללבוש ז'קט סטרייטי בשבילך".

טום רובינסון
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בינואר 2005 פורסמה הגרסה הסופית של "התוכנית הלאומית לחינוך" 
המכונה "דו"ח דברת", על־שם איש העסקים שלמה דברת, שהוביל את 
התוכנית. הדו"ח, שאותו ליוותה מערכת יחסי־ציבור רעשנית ומתוחה, 
גרם לשבר במערכת החינוך לא בגלל מסריו המוצהרים )הצורך ב"שיפור 
ההישגים וצמצום הפערים"(, אלא בגלל אלה המובלעים: זלזול במורים 
ובנציגיהם, התנערות המדינה מאחריותה לחינוך, הצגת החינוך כמוצר, 
תפישת ניהול מסחרית, תיאור ההשקעה בחינוך כמנופחת וכבזבזנית, 
ועוד מסרים שבאו להצדיק מהלכים של ביזור והפרטת החינוך בישראל. 
כזכור, הדו"ח נתקל בהתנגדות עזה לא רק מצד המורים, אלא גם מצד 
הורים ותלמידים, ויישומו נעשה במתכונת מצומצמת. עם זאת, הדעות 
חלוקות בקשר להשפעותיו על מערכת החינוך היום. שרת החינוך, פרופ' 
יולי תמיר, טוענת כי מה שנותר מהדו"ח הוא רק שרידים להסכמים שנעשו 
לפני כניסתה לתפקיד. לטענתה, יותר ממה שהשפיע הדו"ח על המערכת, 
השפיע עליה הקיצוץ בתקציב החינוך. פרופ' יוסי יונה מאוניברסיטת בן־

גוריון טוען אחרת. לדבריו, דו"ח דברת נתן לגיטימציה למהלכי הפרטה 
וביזור שחדרו למערכת החינוך הרבה לפני ועדת דברת. פרופ' אברהם יוגב 
מאוניברסיטת תל־אביב טוען כי יש עמימות רבה באשר ליישום הדו"ח 

במערכת החינוך היום, וכי המשרד אינו מסייע להבהרתה.

יונה: ההמלצות יושמו לפני הדו"ח

רופ' יוסי יונה מאוניברסיטת בן־גוריון נמנה עם המתנגדים פ
וההפרטה  הביזור  מגמות  בגלל  דברת,  לדו"ח  הבולטים 
שעליהן הוא מושתת. לדבריו, כמה מהמלצות הדו"ח יושמו 
הרבה לפני שהדו"ח נכתב: "כמה מהמלצות דו"ח דברת רק 
נתנו גושפנקה לדברים שכבר היו, כגון ניהול עצמי של בתי־ספר, העסקת 

הורים, הכנסת  בחוזים אישיים, מימון בתי־ספר במשאבים של  מורים 
גורמים מסחריים לבתי־הספר, גיוס משאבים מגורמים חיצוניים ועוד. דו"ח 
דברת שיקף את הרעיונות הניאו־ליברליים הקיימים ומתפשטים במערכת 
החינוך. הרעיונות מחלחלים והם משפיעים, גם אם דו"ח דברת אינו מיושם 
הלכה למעשה. כך, למשל, הישגי התלמידים הופכים להיות קריטריון 
מרכזי בהערכת מורים, בתי־ספר ומנהלים. השרה החדשה אמרה שיש 
לעשות שינויים בדו"ח ושאת מה שניתן לקחת ממנו, היא תיקח. כלומר, 
גם העמדה של השרה הנוכחית היא אימוץ חלקי של הדו"ח ולא דחייתו 
העקרונית. האמת היא שבפועל לא ניתן למנוע את כניסת הכסף הפרטי, 
בעיקר של ההורים, אך גם של גורמים פרטיים לבתי־ספר, וגם אין רצון 
למנוע את כניסת הכסף הזה למערכת. כיוון שמדובר במערכת מצומצמת 
משאבים, מטבע הדברים ההורים משלימים מכיסם את התקציבים החסרים. 
הבעיה היא שכניסת הכסף היא דיפרנציאלית. הורים אמידים יכולים 
להשלים את התקציבים מכיסם, אבל באזורים חלשים, שבהם אין להורים 
כסף, השלמת התקציבים נעשית דרך עמותות כמו הג'וינט. המערכת כבר 
מופרטת הלכה למעשה, וככל שהפערים הכלכליים הולכים וגדלים, פחות 
ניתן למנוע את כניסת הכסף הפרטי למערכת, ונדרש יותר תקציב ציבורי 
כדי לגשר עליהם. אנחנו נמצאים היום בתהליכי הפרטה מואצים, כאשר 

בישראל ההפרטה היא בתוספת לתקציב הציבורי. 
איך  היא  בחינוך. השאלה  "אי־אפשר להכחיש שהמדינה משקיעה 
הכסף מתחלק. בישראל הקבוצות החזקות מקבלות את התקציב הציבורי 
מהמדינה, ועל בסיס התקציב הזה עושים את ההפרטה. וכך הקבוצות 
החזקות מוסיפות על התקציב הציבורי תקציבים משלהן, ויוצרות בתי־
המערכת  שכאשר  ברור  ילדיהן.  למען  משאבים  עם  סלקטיביים  ספר 
מורעבת, ההורים ישלמו מכספם עבור חינוך ילדיהם, ולכן משרד החינוך 
אינו יכול למנוע מימון פרטי של חינוך. מניעת הליכים אלו היא קודם 

דו"ח דברת 
שנתיים אחרי 

ן י י ב ש י פ ת  ל י י א
אז מה נשאר ממסקנותיה מרחיקות הלכת של ועדת דברת? שרת החינוך יולי תמיר 

טוענת שהדו"ח כבר אינו רלבנטי. פרופ' יוסי יונה סבור שהוא כבר מיושם. פרופ' 
אברהם יוגב, שכיהן בוועדת ההיגוי ליישום הדו"ח, טוען שמשרד החינוך מושפע 

מלחצים של קבוצות אינטרס. האם הדו"ח מחלחל למערכת בדלת האחורית?

מעקב
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דו"ח דברת 
שנתיים אחרי 

ן י י ב ש י פ ת  ל י י א

כל מול האוצר. לתקציב החינוך חסרים שבעה מיליארד שקל, אבל מי 
מתייחס לזה. 

"אני מצדיק את הטענה שמערכת החינוך לבדה אינה יכולה לפצות 
על פערים חוץ בית־ספריים. כאשר הפערים בכל החברה גדלים וההורים 
תומכת,  סביבה  לילדיהם  לתת  יכולים  ולא  מינימום  שכר  מרוויחים 
מערכת החינוך לבדה אינה יכולה להתגבר על הפערים האלו. התוצאה 
היא שאנחנו הולכים לקראת מערכת חינוך של מדינות העולם השלישי, 

שבהן בתי־הספר משקפים את הפערים החוץ בית־ספריים. 
"השרה הנוכחית מנסה ללכת בין הטיפות, וכבר אמרה שהיא אינה 
מבינה את הרטוריקה של האוצר, אבל הרטוריקה של האוצר היא הרטוריקה 
השלטת. למשל, הטענה שאין כסף להשקיע בחינוך בגלל מגבלות תקציב. 
למעשה, הדבר היחיד שהשרה היתה יכולה לעשות זה להחזיר את המפתחות 
ולומר שבתקציב כזה היא אינה יכולה להבטיח שוויון הזדמנויות לילדי 
ישראל ואינה יכולה להתגבר על הפערים החוץ בית־ספריים. הקמפיין של 
לבנת ודו"ח דברת היו קמפיין ניאו־ליברלי, שתאם את גישת האוצר. אילו 
משרד החינוך היה מוביל קמפיין נגדי, סוציאל־דמוקרטי, זה היה מוביל 

לזעם ולהטלת משמעת סיעתית על השרה. 
זה, אין מה שיציל היום את מערכת החינוך.  "כמו שאני רואה את 
היא תתפצל למערכת חינוך לעניים שתידרש לייצר אזרחים חביבים, 
לא פורעי חוק, שיהיו הפועלים, ומערכת חינוך אליטיסטית לכחמישית 
מהאוכלוסייה. זה חלק מהליכי חלוקת ההון מחדש בחברה הישראלית. 
היבט מרכזי במערכת הזאת הוא האידיאולוגיה של האוצר "לשבור את 
האיגודים המקצועיים". הרעיון הוא לעבור להעסקת מורים בחוזים אישיים 
- מורים מצוינים יקבלו שכר גבוה בחוזים אישיים, ויתר המורים יהיו כוח 
עבודה זול. זו היא גם המגמה באוניברסיטאות - לעבור לחוזים אישיים ולא 
לתת קביעות. להליכים אלו אין אופוזיציה משמעותית. אין מי שיעמוד 

מולם, לא פוליטיקאים ולא מפלגות. לדעתי, לשרה הנוכחית אין כוח 
למנוע את ההליכים האלה. היא אולי תוכל לעמוד מולם שנה־שנתיים, 
אבל עצם העובדה שכבר היום בתי־ספר יכולים להעסיק מורים במקצועות 
ייחודיים בחוזים אישיים, למשל באנגלית, יוצרת אצל המורים שרואים את 
עצמם כמצוינים לחץ לעבור לחוזים אישיים. כבר היום אנחנו מתחילים 
לראות שוק עבודה של מורים מרובד בחוזים אישיים, ובעתיד זה יתרחב. 
"תהליך ההפרטה הוא חלוקה מחדש של משאבים. אין בארץ מודעות 
המורים  אוכלוסיית  בקרב  וגם  נגדיים,  במהלכים  שתתמוך  ציבורית 
למעשה  גרועים.  ממורים  להיפטר  שצריך  שאומרים  קולות  שומעים 
זוהי מגמה עולמית של הפרטת השירותים החברתיים. הכוחות הדוחפים 
ברווחה,   - החברתיות  המערכות  לכל  עיניהם  את  לוטשים  להפרטה 
השירותים  בתחום  בחינוך.  וגם  בקשישים,  הטיפול  בתחום  בבריאות, 

החברתיים יש כסף ציבורי רב, שגורמים פרטיים לוטשים אליו עיניים".

תמיר: קרן IVN לא תתערב בהכשרת מנהלים 

רת החינוך פרופ' יולי תמיר מדגישה בכל הזדמנות את ש
הצורך בשיתוף פעולה עם המורים. כהקדמה לרפורמה, 
חדש,  שכר  להסכם  להגיע  צורך  יש  אומרת,  היא 
שיכלול, מלבד תיקוני שכר, גם הגדרה של המרכיבים 

השונים בעבודת המורים, הכשרתם, זכויותיהם וחובותיהם.
הסדר  האוצר,  מול  המורים  עם  להסדר  להגיע  היא  שלנו  "המגמה 
שיעלה לא מעט כסף, כי אנחנו מאמינים שההשקעה המרכזית בשיפור 
המערכת היא הסדר עם המורים", אומרת תמיר. בפועל, המשא־ומתן של 
המורים עם האוצר מתנהל בעצלתיים, בלי שמשרד החינוך נוקט בו עמדה 

פעילה ומשמעותית.

יחסי־ציבור רעשניים. תמיר, דברת וליבנת



20  הדהחינוך  פברואר 2007

יצוין כי גם במשרד החינוך היום, בימי תמיר, 
של  היישום  "מטה  המכונה  גוף  לפעול  ממשיך 
התוכנית הלאומית לקידום החינוך" )השם הרשמי 
של דו"ח דברת(, בראשות שמואל הר־נוי, המשמש 
לתהייה  בתשובה  המשרד.  למנכ"ל  עוזר  כעת 
כי אלה  הגוף טוענת תמיר  קיומו של  על המשך 
ביישום  "המשכנו  להיעלם:  העתידים  מרכיבים 
הדו"ח רק במקומות שבהם זה נדרש כדי לשמור על 
יציבות המערכת. כמה מהדברים הכלולים בדו"ח 
כשהגענו,  במערכת  לפעול  התחילו  כבר  דברת 
וכדי לשמור על יציבות המערכת השארנו אותם עד 
לסוף השנה". עם זאת, תמיר מודה כי היא מקבלת 
לנו  שנראים  מהמרכיבים  "חלק  מהדו"ח.  חלקים 
נכונים, כמו ההשקעה בכיתות א' וב', שיפור חדרי 
מתכונת  ושינוי  הלימודים  יום  הארכת  המורים, 
העבודה של המורים מקובלים עלינו, והיינו רוצים 

לממש אותם", אמרה תמיר. 
דו"ח דברת נכתב בהתבסס על ההנחה שתקציב 
החינוך יישאר במתכונתו. במהלך הדיונים סביב 
פרסום הדו"ח התברר שתקציב החינוך קוצץ, והיה 
צורך לפטר אלפי מורים. עובדה זו קוממה לא רק 
הפיטורים  כולו.  הציבור  את  אלא  המורים,  את 
תמיר  נותרו.  הקיצוצים  אבל  בחלקם,  בוטלו 
מערכת  זו  תקציבי.  מחסור  יש  "נכון,  מאשרת: 
שכמעט קרסה לגמרי. אחרי קיצוץ של כשלושה 
באופן  מאוד לתפקד  מיליארד שקל קשה  וחצי 
אנחנו לא מעוניינים שהקיצוץ  זאת,  רגיל. עם 
יוביל לתהליך של הפרטה ושל הרחבת פערים, 
ואנחנו מנסים לכוון את המשאבים ואת הגורמים 
המתערבים למקומות שבהם הפערים גדולים. יש 
לנו הרבה דוגמאות טובות לבתי־ספר ממלכתיים 
שמתפקדים היטב באזורים חלשים". עם זאת, היא 
מודה שללא הגדלת המשאבים קשה להתמודד עם 
בעיית הפערים בכלל ועם הפערים בחינוך בפרט: 
"המשרד לבדו אינו יכול לתקן את הפער החברתי. 
במציאות אני חושבת שהתמונה היא יותר מאוזנת, 
של  לשאלות  קשב  הרבה  במערכת  רואה  ואני 
פערים וכיצד מצמצמים אותם. אנחנו לא יכולים 

לקבל את הרמת הידיים מול בעיית הפערים". 
תמיר מתנגדת עקרונית להפרטת החינוך: "יש 
מי שרואה בהפרטה אידיאולוגיה שצריך לפעול 
לפיה. הסיבה שבגללה התנגדתי לדו"ח דברת היא 

מפני שיישום הדו"ח יוביל להעצמת תהליכי ביזור והפרטה". עם זאת, 
המחסור במשאבים הוא, לדבריה, זרז לתהליכים אלו: "מערכת החינוך 
במצב קשה, וקל להרים ידיים. אנחנו מנסים להציל את החינוך הציבורי. 
אני מאמינה שניתן לצאת למאבק ציבורי על התקציב, כי ללא תקציב 

הכל סתם דיבורים". 
אחת ההמלצות המרכזיות של דו"ח דברת עסקה בהכשרה מחודשת של 
מנהלי בתי־הספר, עם דגש על הקניית ידע בניהול עסקי ושיווק. בחלק זה 
של ההמלצות היו מעורבים מאוד אנשי קרן IVN - קרן פרטית שבה היו 
פעילים שניים מחברי הוועדה, שלמה דברת עצמו ואיציק דנציגר מחברת 

אחרי  גם  מעורבת,  היתה  קרן  אותה  קומברס. 
הגשת הדו"ח, בהצעה שנדונה במשרד, שלפיה 
הכשרת המנהלים תוצא מאחריותו הבלעדית 
של משרד החינוך ותועבר לגוף שימומן וינוהל 
בחלקו על־ידי קרן IVN וקרן יד־הנדיב. בתשובה 
לפניית "הד החינוך" מודיעה תמיר כי דפוסי 
לא   IVN "קרן  נדחו.  הקרן  שהציעה  ההכשרה 
תהיה חלק מבית־הספר להכשרת המנהלים. הם 
יהיו היזמים, אבל בית־הספר להכשרת מנהלים 
יופעל על־ידי משרד החינוך, ארגוני המורים 
חינוכיים  יהיו  כשעקרונותיו  יד־הנדיב,  וקרן 

ולא עסקיים". 

 יוגב: המשרד פועל על־פי 
לחצים של קבוצות אינטרס

רופ' אברהם יוגב מאוניברסיטת פ
עם  נמנה  אינו  תל־אביב 
דו"ח  של  המובהקים  המתנגדים 
דברת, ואף כיהן בוועדת ההיגוי 
ליישום הדו"ח. עם זאת, הוא טוען כי יש צורך 
משרד  על  מקובל  מהדו"ח  מה  היטב  להבהיר 
מהדברים  "כמה  על־ידיו.  נדחה  ומה  החינוך 
במערכת,  נמצאים  דברת  ועדת  שהעלתה 
משרד  מדיניות  מהי  ברור  לא  למעשה  אבל 
החינוך לגביהם", אומר פרופ' יוגב. "לכאורה, 
עוברת  החינוך  שמערכת  ברורה  הסכמה  אין 
להישגים  סטנדרטים  הכתבת  של  למדיניות 
עם  הלימוד.  ממקצועות  אחד  בכל  הנדרשים 
זאת, לא מזמן יצאה תוכנית שעליה חתום מחוז 
מרכז במשרד החינוך, המציעה סטנדרטיזציה 
למערכת כולה. המוטו שלה הוא 'חזרה לבסיס' 
בנוסח הרפורמה האמריקאית )שזכתה לביקורת 
שגרמה  על  בארה"ב  חינוך  אנשי  מצד  קשה 
להשטחת אופן הלימוד ורידוד ההישגים; א"פ(. 
האם זו המדיניות של המשרד? לא ברור. כך גם 
לגבי מכללות להכשרת מורים. לא מזמן הוגשה 
ליולי תמיר תוכנית המציעה לשנות את דפוסי 
מורים  להכשרת  במכללות  המורים  הכשרת 
המודל  )לפי  דיסציפלינרית  הכשרה  לכיוון 
זו  האם  א"פ(.  באוניברסיטאות;  ההכשרה  של 
מדיניות משרד החינוך? לא ברור. התחושה היא 
שאין מדיניות, אלא שהמשרד פועל בתגובה ללחצים שמפעילות עליו 
קבוצות אינטרס מסוימות. האוצר לוחץ על משרד החינוך לבצע רפורמה, 
אבל לא ברור על איזו רפורמה מדובר, ולכן אין גם על מה להתווכח או 
לא להסכים. הנהגת המשרד אומרת הרבה דברים יפים, אבל אין מהלכי 
ביצוע של מדיניות. למשל, יו"ר המזכירות הפדגוגית החדשה, פרופ' ענת 
זוהר, נתנה באחרונה הרצאה על לימוד לחשיבה במקום שינון. זה בוודאי 
רעיון שכולנו מסכימים עליו, אבל כדי לבצע אותו צריך לשנות משהו 
בתוכניות הקיימות, ללמד אחרת. בפועל בינתיים שום דבר לא השתנה".

יוגב: “הנהגת 
המשרד אומרת 

הרבה דברים 
יפים, אבל אין 
מהלכי ביצוע 
של מדיניות”

יונה: "עצם 
העובדה שכבר 
היום בתי־ספר 

יכולים להעסיק 
מורים במקצועות 
ייחודיים בחוזים 

אישיים יוצרת 
אצל המורים 
שרואים את 

עצמם כמצוינים 
לחץ לעבור 

לחוזים אישיים"
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"מעמד המורה המשיך 
להידרדר כאילו היה 
 אחראי לכך איזה כוח 
טבע מסתורי שידינו 

קצרות מלהושיע מפניו"

ן  ל ו ג י  ב א ר  "  ד

עמ' 30

מחזיק
מעמד המורה בירידה מתמדת. מדמות מרכזית ומכובדת בחברה, הופך המורה ל"פועל הוראה" מעמד

המבצע את העבודה השחורה של החזקת הילדים בבית־הספר בזמן שהוריהם עובדים. צעירים 

מוכשרים מדירים רגליהם מן ההוראה, שכר המורה הולך ונשחק, אנשי אקדמיה וחוקרים מלינים 

על רמתו, הורים מגלים כלפיו חשדנות הולכת וגדלה ותלמידים מערערים על סמכותו, לעתים 

באלימות ממש. מי אשם? "המצב"? השכר הנמוך? ההכשרה המיושנת? הגדרת מקצוע ההוראה 

עצמו? ומה קורה בעולם? "הד החינוך" מקדיש לנושא גיליון מיוחד 

"'ההנהגה שלנו חלולה!', 
נשמעה זעקתו של  דויד 

גרוסמן. אנחנו, אנשי 
החינוך, יכולים לזעוק 

אותה זעקה"

ר י פ כ ה  ר ו ר ד  ' פ ו ר  פ

עמ' 34

"התוכניות המיוחדות 
עשויות להיות נתיבים 
מושכים לאקדמאים 

מחליפי קריירה ומחפשי 
עבודה בעלת משמעות 

אישית וחברתית"

ב א י ר א ר  מ ת  ' פ ו ר  פ

עמ' 38

"המאבק על מעמד 
המורה הוא מאבק על 
דמות האדם והחברה 

בישראל" 

ן י ו ו ט ו ג י  נ ד  ' פ ו ר  פ

עמ' 24
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"המנהלים, שבעבר היו 
אנשי חינוך מובילים, 
הפכו למשהו שמזכיר 
יותר מנהלים בכירים 

בחברה עסקית"  

ץ ר י ו ו ג ן  ו ר ש  ' פ ו ר  פ

עמ' 56

"חסרות לחינוך גרסאות 
משלו לדלקות אוזניים, 
הסדרי גירושים, הקמת 

גשרים ושאר בעיות 
 שכיחות שפתוחות 

לטיפול מקצועי שגרתי"

ר  ז י י ל ג  ' ל ע  ו ש ו ' ג ר  " ד

עמ' 46

"הביקורת הבלתי פוסקת 
על המורים, הזלזול בהם, 
המשתקף בדבריהם של 

מנהיגים, העדר ההתחשבות 
בצורכיהם - כל אלה מחזקים 

את תדמיתם השלילית של 
המורים ויוצרים נבואה 
המגשימה את עצמה"

י ג נ ל ו ט ו א ת  ו  ר

עמ' 44 

"מבחינת האוניברסיטאות, 
הכשרת מורים היא 'ילד 
חורג', למעשה 'לא חוקי', 

שכן על־פי תפישתן, 
תפקידן הוא להכשיר 
סטודנטים לעשייה 

מחקרית"

י ל א כ י מ ר  י  נ

עמ' 50

לית שפר : הי ר ו אי
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מחזיק מעמד            

             

 ממנחיל תרבות 
לספק סחורה

ז     פ ר ם ה ר ו י

שיחה עם דני גוטוויין
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É

ם: רפי קוץ מי לו צי

הולך נ המורה  שמעמד  מלמדים  שונים  וניתוחים  תונים 
ומידרדר. יש הרעה מתמשכת במשכורתו של המורה, בתנאי 
עבודתו ובדימוי המקצועי העצמי והציבורי שלו. האם תוכל 

להתייחס לתהליך בהקשר כלכלי־חברתי מתאים? 
"בתמצית העניין הוא זה: כחלק ממהפכת ההפרטה, השתלטו עקרונות 
השוק גם על מערכת החינוך. ככל שהחינוך הופך משירות חברתי לסחורה 
בשוק, המורה הופך ממי שמנחיל תרבות וערכים ומייצג אותם לסוחר, 
והתלמיד והוריו ללקוחות. ובשוק כמו בשוק - הלקוח תמיד צודק. בסופו 
של התהליך הזה המורה עצמו הופך מסוחר לסחורה, תהליך שמיסודו 
היה אחד מיעדיה של ועדת דברת. והסוף הזה כבר החל. לא מעט מורים 

מועסקים כיום באמצעות חברות כוח־אדם בתנאים של עובדי קבלן".
אפשר לעצור את התהליך הזה? 

"אפשר וצריך, אם רוצים לשקם את מעמד המורה. לשם כך צריך 
לעשות שני דברים: לזהות את המצב ולשנות את כללי המשחק. המורים 
חשים שמעמדם מידרדר כיחידים, אך סיבת ההידרדרות טמונה במצבם 

ככלל. המצב שבו הם נתונים ככלל, כלומר מצב השוק, נראה להם מצב 
טבעי. כשבית־הספר הופך לשוק, אזי במסגרת כלליו ניתן להציע יתרונות 
למורים בודדים, הנחשבים על־פי קריטריונים כלשהם למורים 'טובים', 
אך כללי השוק פוגעים בהכרח ברוב המכריע של המורים. הדרך היחידה 
לשפר את מעמד המורה היא לצאת מהמגרש של השוק. כלומר, המורים 
אינם צריכים לחתור לשיפור מצבם בתוך הפרדיגמה וכללי המשחק של 

השוק - מה שאינו יכול להצליח - אלא לשנות אותם". 
פרדיגמת השוק משתלטת אפוא לא רק על תנאי העסקתם של המורים, 

אלא גם על תודעתם. 
"נכון. משטר ההפרטה מפרק את המכלול החברתי והופך את בני־
אדם לאטומים בודדים. כל אטום כזה נלחם על המלקוח הפרטי שלו כנגד 
האטומים האחרים. המורים בבתי־הספר, כמו המרצים באוניברסיטאות או 
הרופאים והאחיות בבתי־החולים, נופלים אל המלכודת הזאת, המנשלת 
את הרוב בחסות הפיתוי של יתרונות ליחידים, וכל יחיד חושב שהוא היחיד 
שיזכה. במערכת ממוסחרת, כמו זו שמערכת החינוך הופכת לה בהדרגה, 

"כמו שצורתו החיצונית של זבוב נשארת שלמה לאחר שהומת על–ידי צרעה, כך 
מערכת החינוך שומרת על חזות חיצונית ציבורית גם אחרי שמהותה הופרטה". 

פרופ' דני גוטווין על מעמדם המידרדר של המורים ומערכת החינוך
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אין למורים סיכוי לשפר את מצבם. כמו בקזינו, אשליית הרווח מאפילה 
על ודאות ההפסד. אשליית הרווח הפרטי מנוונת את כוחם של המורים 
כציבור. מעמדם של המורים אינו נתון גזור מראש, הוא נתון למאבק. ואת 

המאבק הזה יש לנהל כציבור מאורגן באמצעות האיגוד המקצועי". 
כיצד צריך האיגוד המקצועי של המורים לנהל את המאבק הזה? 

"ככלל, איגודים מקצועיים כמו איגודי המורים פועלים בשלוש רמות: 
הגנה על העובד כפרט באמצעות הסכם קיבוצי; דאגה למעמד המקצוע, 
המדיניות  בקביעת  ומעורבות  היבטיה;  כל  החינוך על  מדיניות  היינו 
הלאומית בתחומים המשפיעים על זכויות העובדים ומצב החינוך, ובעיקר 
מדיניות הרווחה. כלומר, מעבר לדאגה לזכויות העובד כפרט, יש לאיגודים 
המקצועיים תפקידים חברתיים ופוליטיים שהם תנאי להבטחת זכויות 
העובד כפרט. הבעיה היא שמהפכת ההפרטה הפריטה גם את התודעה 
של האיגוד המקצועי והפכה אותו לאיגוד של צרכנים הנשפט על־ידי 
חבריו בהתאם למבצעי ההנחות שהוא מארגן יותר מאשר לפי הישגיו 
המקצועיים. את פעולתו ברמה הלאומית הם רואים כבזבוז. כך, באופן 
זדוני כמעט, כופה משטר ההפרטה את נקודת המבט שלו על קורבנותיו. 
ככל שהתודעה הצרכנית המופרטת מתגברת, כך נחלשת ראיית המכלול: 
העובדים אינם מבינים את תלותם באיגוד, והאיגוד אינו מבין את תלותו 
באיגודים אחרים, והאיגודים ככלל אינם רואים את הזיקה בין הצלחותיהם 

להצלחת המאבק בין מדיניות ההפרטה לבין מדינת הרווחה. 
"זהו מאבק כולל על מדינת הרווחה. במקום שבו הבריאות היא סחורה, 
גם החינוך הופך לסחורה; במקום שבו הולך וגדל מספר עובדי הקבלן, 
גם המורים יהפכו לעובדי קבלן. בין משטר רווחה למשטר הפרטה יש 

ניגוד עקרוני. במשטר רווחה השירותים 
וכו' - הם  החברתיים - חינוך, בריאות 
זכויות אזרחיות, ומי שמספקים אותן הם 
עובדי ציבור; במשטר הפרטה השירותים 
ומי שמספקים  סחורות,  הם  החברתיים 
אותן הם סוחרים ועובדי קבלן. הסיכוי 
טמון  המורה  מעמד  את  לשפר  היחיד 
אנחנו  ציבור.  כעובד  מעמדו  בהבטחת 
שבה  קריטית  זמן  בנקודת  נמצאים 
תוכרע השאלה אם המורה יוסיף להיות 
עובד ציבור, הנהנה מביטחון תעסוקתי 
הפיכתו  ובין  תפקידו,  למילוי  כתנאי 
ונתון  לעובד קבלן החרד ליום המחרת 

לשרירות לבם של מעסיקיו".
דבר  של  בסופו  קצת:  נצטנן  בוא 
מערכת  היא  בישראל  החינוך  מערכת 

ציבורית, ושירותי חינוך מסופקים לכלל האוכלוסייה באורח שוויוני 
פחות או יותר. 

"תהליך ההפרטה במדינת ישראל מצטיין בנבזות ייחודית, המקשה על 
פענוח התהליך. לכאורה מערכת החינוך, כמו מערכת ההשכלה הגבוהה או 
מערכת הבריאות, היא מערכת ציבורית, אך למעשה מפריטים אותה כל 
העת. איך? באמצעות קיצוצים. קיצוץ מתמיד בהקצאה הציבורית מאלץ 
את המערכות האלה לאמץ השקפה של עסק פרטי כדי לשרוד, והצרכנים, 
וכך  משמע ההורים, רוכשים שירותי הוראה שהמערכת אינה מספקת 
מעצימים את הפרטתה. כמו שצורתו החיצונית של זבוב נשארת שלמה 
לאחר שהומת על־ידי צרעה, כך מערכת החינוך שומרת על חזות חיצונית 

ציבורית גם אחרי שמהותה הופרטה". 

עד כדי כך?!
"תראה... מה בעצם קורה? הקיצוצים אינם מאפשרים למערכת החינוך, 
כמו למערכות ציבוריות אחרות, לתפקד. כדי לתפקד על המנהלים ברמות 
השונות להתחיל לחשוב באופן עסקי. מנהלי בתי־ספר, לדוגמה, מדברים 
היום על מיתוג, שיווק ומיצוב. הם לא יודעים ולא צריכים לדעת לעשות 
את זה. הם יודעים לחנך וללמד את הדור הצעיר, אך הם עוסקים פחות 
ופחות בחינוך ויותר ביזמות עסקית, שאינה מקצועם; לכן גוברים הקולות 
כורח  אינם  להדגיש,  רוצה  אני  הקיצוצים,  עסקים.  באנשי  להחליפם 
תקציבי; הם שיטה פוליטית. ההיגיון שלהם אינו היגיון כלכלי של 'אין 
כסף', אלא היגיון פוליטי של הפרטה. הקיצוץ גורם לכך ששירותים כמו 
חינוך ובריאות הופכים לדלים ובלתי יעילים, דבר שמגביר את תביעתן 

של השכבות בעלות היכולת להפריט אותם". 
הגיונות  על  ומשתלט  הרמות,  לכל  אפוא  מחלחל  ההפרטה  היגיון 

אחרים שיכולים לנטרל אותו. 
"כן, הוא מחלחל לכל הרמות. למשל לתפישת הידע: על־פי ההיגיון 
הצרכני, הידע הוא מצבור מוצרים המועמדים לרכישה. אם הידע הוא 
כזה, אז המורה, מתווך הידע, הוא מיותר, שכן ניתן למצוא ידע 'בחינם' 
באינטרנט. אך ידע אינו אוסף של פרטים; ידע הוא מכלול שעיקרו בזיקות 
בין פרטים, ועיקרה של רכישת הידע היא לימוד והבנה של זיקות אלה. 
לבו של ההיגיון הצרכני הוא ניתוק קשרים והקשרים; הדבר היחיד הנחשב 
הוא יחיד העומד מול סחורה. תפקיד המורה הפוך; תפקידו הוא להציב 
בין   - פרטים  בין  ליצור קשרים  הוא  הצרכני; תפקידו  להיגיון  חלופה 
תופעות, מושגים, רעיונות וכו'. לכן הידע אינו 'נגיש' והאינטרנט אינו 
יכול לתפוס את מקומו של המורה. אך 
כאשר הידע נתפש כסחורה, הוא נתפש 
כנגיש, משמע ככזה שניתן לרכוש כמו 
מייתר את המורה.  וזה  כל מוצר אחר, 
לגישה  נכנעים  מורים  כאשר  לכן 
במקום  פרטים  ומלמדים  הצרכנית 
הם מאיצים  וכאשר  והקשרים,  קשרים 
באינטרנט,  'ידע'  לרכוש  בתלמידיהם 

הם פוגעים במעמדם שלהם". 
על  הרווחה,  שמדינת  לומר  נהוג 
המערכות הציבוריות הבזבזניות שלה, 

פשוט עולה הרבה כסף, והכסף חסר. 
"חינוך ציבורי, כמו מדינת רווחה, 
הוא לא נדבה או טובה שעושים לשכבות 
החלשות, אלא השקעה בהון אנושי. חינוך 
ציבורי מתחייב מההיגיון התעשייתי. 
חברה תעשייתית זקוקה לעובדים משכילים ומיומנים, ומערכת החינוך 
היא המערכת ש'מייצרת', כלומר מכשירה אותם. מערכת החינוך היא חלק 
- החלק העיקרי - בתהליך הייצור. לא מדובר כאן על מגזר שירותים 
שמן ובזבזני, כפי שמציגים זאת חסידי ההפרטה, אלא בתשתית חיונית 
של תהליך הייצור. לכן השקעה בחינוך, כמו בשירותים חברתיים אחרים, 
היא רווחית פי כמה מאשר ההימנעות ממנה. כך, מה שנראה כ'בזבוז' הוא 

בפועל רווח, ומה שנראה כ'חיסכון' הוא בפועל הפסד". 
מבחינה היסטורית החינוך הציבורי אכן צמח יחד עם התעשייה. 

"עם צמיחתה של התעשייה המודרנית עמדו בפניה שתי חלופות: 
להקים בית־ספר בחצר של כל מפעל, כפי שאכן נעשה בפרק זמן מסוים, 
משום  נפסלה  הראשונה  החלופה  ציבורית.  חינוך  מערכת  להקים  או 

"חינוך ציבורי מתחייב 
מההיגיון התעשייתי. חברה 
תעשייתית זקוקה לעובדים 
משכילים ומיומנים, ומערכת 

החינוך היא המערכת 
 ש'מייצרת', כלומר 

מכשירה אותם"
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בהכשרתם  השקיע  שהמפעל  שעובדים  'סכנה'  יצר  התנועה  שחופש 
יעזבו, וכך תרד ההשקעה לטמיון. לכן נבחרה החלופה השנייה: מערכת 
חינוך אוניברסלית באחריות המדינה, המבטיחה תשתית אנושית לכל 
המפעלים. על רקע זה נחקקו חוקי חינוך חובה במדינות התעשייתיות. 
אותו היגיון תעשייתי פעל גם על מערכת הבריאות. כאשר המחלות הפכו 
'ציבוריות', עם היווצרות הכרכים הגדולים, כלומר עברו בנקל משכונות 
העוני לשכונות העשירות, העשירים הבינו שזה אינטרס שלהם להקים 

ההיגיון  ציבורית.  בריאות  מערכת 
הוא  התעשייתית  החברה  של  הפנימי 
הרווחה  מדינת  ביסוד שירותי  שעומד 

כולם". 
לבסס  חינוכי",  "לא  אפילו  מסוכן, 
את הצורך בחינוך ציבורי על שיקולים 
שבנסיבות  משום  רק  ולו  כלכליים, 
היסטוריות מסוימות הוא עלול להיתפש 
עובדים  לכמה  הכל,  ככלות  כמיותר. 

"מחונכים" המשק זקוק? 
דווקא  ההיסטוריות  "הנסיבות 
מחייבות את העמקת החינוך הציבורי. 
מדינות  מצליחות  שלנו  הידע  בעידן 
מערכות  של  רבים  בוגרים  להן  שיש 
חינוך. חדירת המחשב לכל הרמות של 
הפעילות הכלכלית מצריכה עובדים - 

כולל עובדי תחזוקה 'פשוטים' - בעלי רמה גבוהה של ידע ומיומנויות. 
חינוך  יש מערכת  מפותחות מבחינה תעשייתית  פלא שלמדינות  אין 
ציבורית חזקה, פינלנד לדוגמה. מסיבה זו כל מדינה המבקשת למשוך 
'להציע'  אליה השקעות משקיעה בחינוך הציבורי, כדי שיהיה לה מה 
למשקיעים. לגופים עסקיים השואפים להגדיל את רווחיהם אין אינטרס 
להשקיע בתשתית ציבורית. הם מעוניינים רק בתוצרי הקצה - בעובדים 
מיומנים. בכל המלל של ההפרטה יש אפוא סתירה פנימית: מרבים ללהג 
מנוונים את התשתית החברתית המאפשרת  על פיתוח תעשייתי, אך 

אותו". 
סניגוריה כלכלית כזו על מערכת החינוך הציבורית עדיין בעייתית 

בעיני; מה עם שיקולים ערכיים?

"שיקולים ערכיים של שוויון ערך האדם, סולידריות חברתית וצדק 
חלוקתי הם נקודת המוצא שלי. אני מדגיש דווקא את המימד הכלכלי 
כדי להכות ב'יריבים' במגרש שלהם. חשוב לחזור ולומר: מערכת החינוך 
מייצרת את המשאבים של עצמה, ואינה לוקחת משאבים מגופים אחרים. 
עובדים משכילים יותר תורמים יותר לתוצר הלאומי, הם מרוויחים יותר 
ומשלמים יותר מסים, אשר חוזרים למערכת החינוך הציבורית. מעבר 
משובח  חינוך  במחיר  הישראלית.  החברה  את  מנוונת  ההפרטה  לכך, 
למיעוט קטן היא מפקירה את חינוכו של הרוב הגדול של הילדים, וכך 

הורסת את התשתית הכלכלית של החברה הישראלית".
האם אינך מפריז בכוחה של מערכת החינוך? בסופו של דבר, הכל 

מתחיל בבית.
"להפך, מערכת החינוך הציבורית אמורה להעניק לילד את מה שהבית 
אינו יכול לתת, ולפיכך המבחן האמיתי של מערכת החינוך הציבורית, 
כמו גם היעד המרכזי שלה, הן השכבות החלשות. משטר ההפרטה פועל 
מתוך הנחה מנוגדת לחלוטין: הוא מחזק את החזקים ומחליש את החלשים. 
זקוקות פחות לבית־הספר, שכן הן מסוגלות לקנות  השכבות החזקות 
השכלה לילדיהן; האוכלוסיות החלשות אינן יכולות לקנות חינוך טוב, 
ולכן משטר ההפרטה פוגע בהן במיוחד ומחליש אותן עוד יותר. באופן 
זה משטר ההפרטה גורם למערכת החינוך לבגוד בעצמה וביעדיה, ותוך 
כדי כך הוא מחליש את מעמד המורה. במלים אחרות, תהליך הפרטה של 
מערכת החינוך מערער את הלגיטימיות של מערכת החינוך הציבורית, 
שכן היא אינה פועלת כפי שהיא אמורה לפעול - להיות 'המשווה הגדול'. 
ההיגיון המהותי של מקצוע ההוראה הוא הציבוריות שלו, ולפיכך היגיון 
ההפרטה מרוקן אותו מתוכנו. לכן כדי 
המורים  ההוראה  מקצוע  את  להציל 
ההפרטה  במדיניות  להיאבק  חייבים 
ולתבוע כינון של הסדרי מדינת רווחה 
שרק במסגרתם ניתן לשקם את מעמד 

החינוך ומעמד המורה".
מהיכן יבוא השינוי?

"כמו בכל העולם - מהתארגנויות 
סוציאל־דמוקרטיות,  פוליטיות 
סיכוי.  לכך  יש  הישראלית  ובמציאות 
את  הופך  ההפרטה  שמשטר  ככל 
המעמדות הנמוכים ומעמדות הביניים 
לקורבנותיו, כך הוא הופך אותם לגורם 
בעל עניין בשינוי השיטה. כדי להפוך 
את הזעם והעלבון של קורבנות ההפרטה 
לכוח פוליטי יש לגבש אותם; גורמים 
חשובים לכך עשויים להיות אותם מקומות בודדים שבהם עוד מהבהבת 
תודעה ציבורית. מערכת החינוך היא אחד המקומות האלה. הסתדרות 
מאיגודים  יותר  טוב  שלהם  הציבור  על  הגנו  המורים  וארגון  המורים 
זו,  מקצועיים אחרים כנגד מהלכי ההפרטה. באופן פרדוקסלי, הצלחה 
והביטחון התעסוקתי שנלווה אליה, גרמו לכך שהמורים היו עיוורים יותר 
מאשר עובדים אחרים שהופרטו בפועל לסכנות הגלומות במשטר ההפרטה. 
המורים גילו את הסכנה רק כאשר הבינו שדו"ח ועדת דברת מחייב פיטורים 
של אלפי מורים. זו היתה הבנה חלקית ומאוחרת, אם כי הכוח המאורגן 
שלהם עדיין היה חזק מספיק כדי לנהל מאבק יעיל בדו"ח של הוועדה. 
אנחנו נמצאים בנקודה קריטית. האיגודים המקצועיים נחלשו כל־כך 
בעשורים האחרונים, עד ששבירה שלהם נראית אפשרית. עם זאת נדמה 

"זהו מאבק כולל על 
מדינת הרווחה. במקום 

שבו הבריאות היא סחורה, 
גם החינוך הופך לסחורה; 

במקום שבו הולך וגדל מספר 
עובדי הקבלן, גם המורים 

יהפכו לעובדי קבלן" 

7,202

שקל ופסיכולוג 10,192 שקל. 11,836 שקל, עובד סוציאלי 10,237 רופא השתכר 18,695 שקל, אחות מורה בישראל 7,202 שקל בממוצע. מהנדסים ורופאים. ב־2004 השתכר סוציאליים, אחיות, טכנאים והנדסאים, במגזר הציבורי - פסיכולוגים, עובדים של בעלי מקצועות אקדמיים אחרים שכר המורה בישראל נמוך משכרם שכר המורה בישראל



28  הדהחינוך  פברואר 2007

מחזיק מעמד            

             

לי שמאבקי השנתיים האחרונות עשו את ציבור המורים לערני יותר". 
ערני למה? 

"לחשיבות של האיגוד המקצועי; לכך שהאיגוד המקצועי מגן עליהם, 
וכי חשיבותו טמונה לא רק ביכולת להגן על המורה הבודד, אלא ביכולת 
להיאבק על אופי המערכת בכלל, שבסופו של דבר קובעת את מעמד 
המורה הבודד. האיגוד המקצועי דומה לקירות שקופים שמגינים עלינו 
מפני הקור והחום, אך כאשר אנחנו נתקלים בהם, אנחנו נחבטים ומקללים. 
שכר,   - השנים  במהלך  המקצועיים  האיגודים  שהשיגו  ההישגים  כל 
קביעות, פנסיה וכדומה - מתקבלים כמובנים מאליהם, אך כאשר נדרשים 
לשלם מסי חבר עבורם או להתגייס למאבקים - מתמרמרים. לכן האיגוד 
המקצועי חייב להנכיח את עצמו, להסביר את מטרות מאבקיו, להפוך את 
חבריו לשותפים בניהולם, ובמיוחד לעורר מודעות לכוונותיהם ולדרכי 
פעולתם של הכוחות המנסים לפרק את האיגוד המקצועי כחלק מהפרטת 

המערכת הציבורית". 
למשל?

"אחד מסוכני ההפרטה היעילים והמסוכנים ביותר הוא המגזר השלישי. 
הוא יעיל משום שהוא סמוי; הוא סמוי משום שהוא מתחפש לבעל עניין 
ציבורי. ארגוני המגזר השלישי מתנדבים לכאורה לעשות את מה שהמגזר 
יותר.  הראשון - המדינה - כבר לא עושה, ומתיימרים לעשות זאת טוב 

הם מספקים למערכת שירותי הוראה ללא מורים, הם מנתקים בין ההוראה 
למורה. כניסתם של ארגוני המגזר השלישי הפכה את בית־הספר לרוכש 
שירותי הוראה במקום מעסיק של מורים. 'שיטת הפרויקטים' של ארגוני 
המגזר השלישי מסלקת את המורים; היכן שיש פרויקטים לא צריך מורים. 
במקום המורים באים מנחים למיניהם, שאינם אלא עובדי קבלן המספקים 
שירותי הוראה. זאת ועוד: הפרויקטים של המגזר השלישי מתקיימים כל 
נעלם  הנדבן  מתפוגג,  העניין  כאשר  כלשהו.  לנדבן  עניין  בהם  יש  עוד 
ומורים מוחלשים מבחינה מקצועית.  ריק מבחינה פדגוגית  ומותיר חלל 
על־פי טבעם, ארגוני המגזר השלישי נעדרים עניין לטווח רחוק, אך קשה 
רחב.  ציבורי  אינטרס  כמייצגי  עצמם  מציגים  שהם  משום  בהם  להילחם 
הציבוריות  המערכות  בריסוק  ההון  של  החץ  ראש  הם  האלה  הארגונים 

ובהפרטתן". 
האוכלוסיות  את  ונטשה  ייעודה  את  זנחה  הציבורית  המערכת 

החלשות. ארגוני המגזר השלישי מנסים לסייע להן. מה רע? 
"זה רע משום שארגוני המגזר השלישי והקרנות אינם חייבים בכל 
דיווח לציבור. על הממשלה, לעומת זאת, ניתן להפעיל פיקוח דמוקרטי. 
לכן המגזר השלישי והקרנות הם אחד מן הגילויים הבולטים של יצירת 
המגזר השלישי משמש  ההון,  בישראל. כשלוחה של  הון–שלטון  הקשר 
גורם אקטיבי בדחיקת הממשלה ובהפרטת השירותים החברתיים, וכך הוא 

 "מבין כ־2.4 מיליון שכירים בישראל, רק 600 
אלף מוגנים על־ידי הסכמים קיבוציים. ברוב 
המקרים ההסתדרות היא הארגון המייצג אותם, 
עובדי   - העובדים השונים  ארגוני  באמצעות 
המורים  ארגוני  וכדומה.  הבנקים  הנמלים, 
הכולל  ביותר,  הגדול  הסקטור  את  מייצגים 

כ־140 אלף מורים. 
"בשנות השישים והשבעים היתה מערכת 
כללים  וקבעה  בשיאה,  הקיבוציים  ההסכמים 
מאז  ופיטורים.  עבודה  לתנאי  בנוגע  ברורים 
העבודה המאורגנת בישראל אכן נחלשת בקצב 
מהיר, ויש סכנה לעצם קיומה. תיאוריית השוק 
מחלחלת לכל תאי החברה ומפוררת בהדרגה 
את ארגוני העובדים. ההסתדרות לא רק שאינה 
מנסה לבלום את התהליך - היא משתפת עימו 
פעולה. ביבי נתניהו כשר אוצר לא המציא את 
התהליך; הוא רק קידם אותו בדרכו הכוחנית. 

מי שהמציא אותו היתה מפלגת העבודה. אם 
יכול להחזיר שטחים, רק מפלגת  רק הליכוד 

העבודה יכולה לפרק את מדינת הרווחה. 
"נקודת מפנה אחת במסלול ההתרסקות של 
התוכנית  היתה  בישראל  המאורגנת  העבודה 
הממשלה  ראש   .1985 ביולי  המשק  לייצוב 
דאז שמעון פרס ושר האוצר דאז יצחק מודעי 
יצאו עם תוכנית שמטרתה בלימת אינפלציה 
בחישוב שנתי. ההסתדרות  דוהרת של 400% 
והמגזר  קיסר  ישראל  של  בהנהגתו  החזקה 
הנחוצה  התוכנית,  לתוכנית.  יד  נתנו  הפרטי 
כשלעצמה, הפעילה תקנות מנדטוריות לשעת 
חירום בדמות חוק ההסדרים. חוק ההסדרים עקף 
את ההליך הדמוקרטי של החקיקה בכנסת כדי 
זכויות  בתחום  תקדים  חסרי  צעדים  להפעיל 
העובדים. האינפלציה נבלמה, אך חוק ההסדרים 
שריר וקיים, ומשמש לפגיעה בעובדים בדרך 

בלתי דמוקרטית. 
"נקודת ציון נוספת היתה השתלטות סיעת 
חיים־חדשים בראשות חיים רמון על ההסתדרות 
במאי 1994. חוק ביטוח בריאות ממלכתי הפסיק 
את המימון להסתדרות באמצעות המס האחיד. 
שמיטת הבסיס הכלכלי העיקרי של ההסתדרות 
חיסלה אותה כגוף כלכלי עצמאי המסוגל להגן 
מאורגנים.  עבודה  במקומות  העובדים  על 
חולשת ההסתדרות איפשרה למעסיקים לחסל 
ולהחליפם  בהדרגה את ההסכמים הקיבוציים 
בהסכמים אישיים ובהעסקה באמצעות חברות 

כוח־אדם. 
כמזכ"ל  רמון  את  שהחליף  פרץ,  "עמיר 
של  גירעון  עם  ארגון  קיבל  אמנם  ההסתדרות, 
מאוד,  עליו  שהכביד  מה  שקל,  מיליארד   1.5
הוא  פוליטית.  אמביציה  פיתח  במקביל  אך 
עם־אחד,  שלו,  ההסתדרותית  הסיעה  את  הפך 

מי פירק את העבודה המאורגנת בישראל?

מי שרואה את שכר המורים אינו יכול שלא לחשוד בכך שלמדינה             יש אינטרס להצמיח עם נבער שיאפשר לה להתנהל כרצונה"

ד”ר לינדה עפרוני מדברת
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למפלגה פוליטית, ורץ לבחירות 1999. כך הפכה 
מגויסים  שמשאביו  פוליטי  לגוף  ההסתדרות 
להתמודדות עתידית של העומד בראשו. מי שרץ 
בזירה הפוליטית זקוק להון, ומי שזקוק להון זקוק 

למעסיקים. את המחיר שילמו העובדים. 
רשלני,  ניהול  האחיד,  המס  ביטול  "עקב 
מעבר כושל לירושלים וחזרה לתל־אביב, עמדה 
ההסתדרות על סף פשיטת רגל. החוב הגדול היה 

לבנק הפועלים, שנתן להסתדרות הלוואה בסך 
400 מיליון שקל לִמחזור הלוואותיה. כשהחליט 
עובדים,   900 לפטר  יונס,  אלי  הבנק,  מנכ"ל 
'כביכול'  ההסתדרות התעמתה איתו כביכול; 
ובידי  בנק  בידי  השבויה  שהסתדרות  משום 
מזכ"ל עם אמביציה פוליטית אינה יכולה לנהל 
מאבק אמיתי ולהגן על העובדים. רק שרי אריסון 
בתמימותה חשבה שהמאבק אמיתי. ההסתדרות 

גם איפשרה לאותו אלי יונס, בתפקידו הנוכחי 
בנק המזרחי, לפטר כשליש מעובדי  כמנכ"ל 

בנק טפחות בדרך למיזוגו עם בנק המזרחי". 
מה תפקיד ארגוני המורים היום?

העובדים  ארגוני  הם  המורים  "ארגוני 
הגדולים במדינה, אך הם חלשים משום שקשה 
לגייס את ציבור המורים לטובת מהלך פוליטי. 
השאלטר המפורסם של חברת החשמל, למשל, 
את  להחשיך  אפשר  שבאמצעותה  ידית  אינו 
לגייס  שניתן  עובדים  ציבור  אלא  המדינה, 
לטובת מרכז מפלגה כזה או אחר. מורים אי־
אפשר לשים על אוטובוסים ולהגיד להם למי 
שחלק  לכך  גורמת  הזו  החולשה  להצביע. 
מינימום.  שכר  משתכרים  המורים  מן  גדול 
ארגוני המורים חייבים לבטל את דרגות השכר 
הנמוכות המאפשרות למדינה לשלם למורים 
זה  אך  כסף,  חסר  תמיד  למדינה  כזה.  שכר 
עניין של סדרי עדיפויות. מי שרואה את שכר 
המורים אינו יכול שלא לחשוד בכך שלמדינה 
לה  שיאפשר  נבער  עם  להצמיח  אינטרס  יש 

להתנהל כרצונה". 

ד"ר לינדה עפרוני היא עורכת־דין, כלכלנית ומומחית 
לשוק העבודה הישראלי 

מי שרואה את שכר המורים אינו יכול שלא לחשוד בכך שלמדינה             יש אינטרס להצמיח עם נבער שיאפשר לה להתנהל כרצונה"

מהווה גורם מרכזי בפירוק מדינת הרווחה ובהשתלטות ההון על המרחב 
הציבורי".

מי מרוויח  הזה של הפרטה,  ה"דמוני"  עומד מאחורי התהליך  מי 
ממנו? 

"התהליך אינו 'דמוני', אלא היסטורי וקונקרטי, ובישראל דווקא קל 
לזהות אותו. המרוויחות הגדולות הן 'משפחות ההון'. ההפרטה בוראת מחדש 
את החברה הישראלית כחברה של בעלי הון מעטים והמונים מנושלים. מה 
שאנחנו תופשים כקונספירציה של הון ושלטון הוא - מנקודת מבטן של 
משפחות ההון - אסטרטגיה. משפחות ההון אינן מעוניינות ברווח; הרווח 
מובטח. הן מעוניינות בשליטה, ולשם כך עליהן לפורר את המערכות 
הציבוריות ולבוא במקומן. ככל שההון משתלט על תחומי חיים נוספים, 
כך יש לו עניין לשלוט גם בהסדרה הפוליטית שלהם. כך, למשל, לאחר 
הבחירות האחרונות היה להון מועמד למשרת שר החינוך: פרופ' אוריאל 
רייכמן. הציפייה ממנו היתה ברורה: האצת ההפרטה של מערכת החינוך, 

מהחינוך היסודי ועד להשכלה הגבוהה". 
האם "משפחות ההון" אינן כלי בידי תהליך חדש, כולל וחזק מהן - 

הגלובליזציה? 
"הגלובליזציה אינה תהליך חדש. תהליך האחדת השווקים העומד 
ה־19.  במאה  התעשייתית  המהפכה  התפשטות  עם  כבר  החל  ביסודה 
הניסיון ההיסטורי מלמד כי השאלה המרכזית שהגלובליזציה מעלה היא 

כיצד מתמודדים עם התנאים שהיא יוצרת. בניגוד לטענה הניאו־ליברלית, 
תהליך הגלובליזציה כשלעצמו אינו כופה על המדינות השונות הפרטה 
והגדלת פערים, ו'משמעת השווקים' אינה נוטלת מן המדינות השונות את 
היכולת לבחור כיצד להתמודד עם התנאים המשתנים. אנחנו הרי מכירים 
דגמים שונים של התמודדות עם הגלובליזציה: הדגם הצפון־אירופי שמר 
על מדינת הרווחה ועל מידה גדולה של שוויון בחלוקת ההכנסות, שבאה 
לידי ביטוי בגידול וחיזוק המעמד הבינוני; הדגם האנגלוסקסי, שפירק 
את מדינת הרווחה, הגדיל את האי־שוויון ושחק את המעמד הבינוני. 
ישראל בחרה בגרסה אלימה במיוחד של הדגם האנגלוסקסי. זו בחירה 
ולא כורח. אצלנו העוני אינו כישלון של מדיניות; הוא המדיניות. ולכן 
התביעה לעבור למודל הצפון־אירופי היא נושא למאבק פוליטי־חברתי 

שיש לו סיכוי. 
"ואם לסכם, משטר ההפרטה, פירוק מדינת הרווחה והגידול באי־שוויון 
הם איום של ממש על הדמוקרטיה בישראל. כדי להגן על המורים ועל 
עצמם, הסתדרות המורים וארגון המורים חייבים לאמץ סדר יום אחר, סדר 
יום של כינון מדינת רווחה. האדם על־פי טבעו הוא יצור חברתי; משטר 
ההפרטה פועל נגד מהותו של האדם, הוא מצמצם אותו לכדי צרכן. כך 
שהמאבק על מעמד המורה הוא, בחשבון אחרון, מאבק על דמות האדם 

והחברה בישראל".
פרופ' דני גוטוויין מלמד בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה
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בדרך 
לעולם 
שלישי 

שיפור אמיתי בשכרם ובתנאי עבודתם 
של המורים הוא אתגר עצום. אפשר 

לעמוד בו רק אם המדינה, ארגוני 
המורים וההורים ישתפו ביניהם פעולה 

ן ל ו י ג ב א

מבט עולמי

ובמצוקותיה א החינוך  במערכת  העוסק  מאמר  כמעט  ין 
ועד  הבינלאומיים  במבחנים  הבעייתיים  מההישגים   -
לאלימות בבתי־הספר - שאינו מבכה את מעמד המורה. אין 
כמעט איש החולק על הצורך בשינוים דרמטיים במעמד 
המורה כדי לאושש את מערכת החינוך. אני חושב שמוסכם כיום שגם מכוח 
המשימה הלאומי הידוע כ"ועדת דברת" ומן הדו"ח עב הכרס שהעסיק את 
קהילת החינוך ואת מדינת ישראל כולה בשנה החולפת לא תבוא הישועה. 
 1997 מאז  מתנהל  באנגליה  מקומית.  אינה  שהבעיה  לדעת  כדאי 
פרויקט מחקר רב־ממדי העוסק במעמד המורה. מורים, הורים ואחרים 
במערכת החינוך התבקשו לדרג את מעמד המורה בסולם של 1 )מעמד 
המורה מאוד נמוך( עד 5 )מעמד המורה מאוד גבוה(. גרף מס' 1 מצביע על 

תמונה עגומה גם שם.
ניתן להבחין בהידרדרות קבועה בתפישת החברה את המורה ובתפישת 
המורים את מעמדם הם. כמו כן כדאי לשים לב שבכל פרק זמן המורים 

רואים את ערכם כנמוך יותר מהערך שמעניקה להם סביבתם. 
לאחר  ב־1978,  שכבר  לזכור  כדאי  חדשה.  אינה  הבעיה  בארץ  גם 
שביתת מורים שנמשכה למעלה מחודש, החליטה ממשלת ישראל להקים 
ועדה ממלכתית לבדיקת מעמד המורה - ועדת עציוני. כמו ועדת דברת, 
גם ועדת עציוני פירסמה דו"ח, וחלקים אחדים ממנו אפילו יושמו, אך 
מעמד המורה המשיך להידרדר כאילו היה אחראי לכך איזה כוח טבע 

מסתורי, שידינו קצרות מלהושיע מפניו.
השאלה אם מקצוע ההוראה הוא מקצוע נחשק נגזרת מכמה גורמים: 
שבו  האופן  המורים,  שכר  העבודה,  תנאי  בעבודה,  והעניין  הסיפוק 
נתפשים המורים על־ידי עצמם, התלמידים והציבור, מצב שוק העבודה 
והאפשרויות העומדות בפני המורים הפוטנציאליים. במאמר זה אנסה 
לעסוק בשתי הנקודות העיקריות המונעות את השינוי הדרוש: תנאי 
העבודה והשכר. למרות כל האנשים הטובים שהספיקו לדוש בנושא זה 
מכבר, אנסה גם אני להציע כמה שינויים הנחוצים כדי להביא לשיפור 

של ממש במעמד המורים. 

יותר תלמידים בכיתה מאשר באינדונזיה 
למדידה  הניתנים  מאלמנטים  מורכבים  המורה  של  העבודה  תנאי 
ולהשוואה, כגון מספר התלמידים, השעות וימי הלימודים בשנה שהוא 
מלמד, אבל לא רק. יעילות עבודתו תלויה גם באפשרות לטלפן להורים 
או לדבר עם תלמיד או הורה בפרטיות, ביחסיו של המורה עם המנהל ועם 
צוות המשרד, ואפילו במצב הפיזי של הכיתות והזמינות של ציוד הוראה, 

שלא לדבר על אווירת הלימוד בכיתה.
נושא הכיתות הגדולות בארץ ידוע ומוכר, אבל ההשוואה שנעשתה 
במהלך מבחני ה־TIMSS )מבחנים משווים במתימטיקה( מראה עד כמה 
3 מראה את מספר הילדים הממוצע בכיתות  חמורה הבעיה. גרף מס' 
שנבדקו. ההשוואה מעלה כי בישראל היו בכיתות 32 ילדים בממוצע, 
ואילו בפינלנד, שהכל מדברים בשבחה, היו בכיתות כ־19 ילדים בממוצע. 
נכון שבסינגפור וביפן הכיתות גדולות יותר, אבל ילדי ישראל היקרים 
אינם סינגפורים או יפנים צייתנים, ומעבר לתוצאות הבעייתיות של מבחני 
המתימטיקה, הרי שהכיתות האלו הופכות את חיי המורים לקשים ביותר. 

בניגוד למוסכמה הציבורית הרואה במורים מי שעובדים מעט וזוכים 
לחופשות מרובות, מורי ישראל עובדים הרבה וקשה בהשוואה לעמיתיהם 

בעולם )גרף מס' 2(.
למרות הנתונים המובאים כאן וחרף השכר הנמוך, כשמורים ישראלים 

דירוג מעמד המורה באנגליה

1967  1979  1988  1997  2003

אחרים
מורים

דירוג בסולם של 1 )מעמד המורה מאוד נמוך( עד 5 )מעמד המורה מאוד גבוה(

גרף מס' 1
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יסודי חטיבת ביניים חטיבה עליונה

נשאלים לסיבות העיקריות לשחיקתם, הם מציינים את בעיות האלימות 
ללמד  הוא  הגדול  הקושי  אחרות,  במלים  מרכזי.  כקושי  וההתנהגות 
בכיתות שאין בהן אווירת לימודים והרגלי למידה. בתי־הספר בארץ, 
ואולי גם בעולם, מצויים במתח מתמיד בין הרצון שלא להנשיר תלמידים 
ולספק השכלה לכל ובין המחסור בכלים העומדים לרשותם של המורים 
כדי להתמודד עם תלמידים שאינם מתפקדים. כאשר המורים עסוקים 
בהתמודדות עם אלימות, העדר משמעת ומוטיבציה וכדומה, לא נותרים 
קשיי   - למידה  ובהעדר  וללמד,  לחנך  כדי  ומשאבים  כוחות  די  להם 
התפקוד רק מתעצמים. אף שניתן לפעול לא מעט ברמת בית־הספר 

וברמת המורה כדי להתמודד עם הקשיים, אין לטעות: הבעיה אינה של 
בית־ספר מסוים או מורה נתון. הקושי הוא קודם כל חברתי, ונובע משינוי 
מצטבר בסמכות ההורים, בסמכות המורים ובמקומו של בית־הספר בקהילה. 
החברה הישראלית נמצאת בעיצומו של תהליך שבו משתנה הקשר בין 
ההורים, המבקשים לממש את זכותם להשפיע על החינוך, ובין בית־הספר. 
יש פערים בין תפישת ההורים ובין תפישת המורים את אופי מעורבות 
ההורים. ההורים מרגישים שהם מסייעים בשיפור החינוך וההישגים של 
ילדיהם, ואילו המורים מרגישים לא פעם מאוימים, וסבורים שההורים 
אינם מבחינים בגבול שבין מותר לאסור. יש צורך דחוף לעצב מחדש 

גרף מס' 2

*OECD ממוצע
ישראל

OECD הוא ארגון 

המדינות לשיתוף פעולה 
ופיתוח כלכלי. הוא 

כולל את מדינות מערב 
אירופה וצפון אמריקה, 

ניו־זילנד ואוסטרליה
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האיגוד המקצועי, שיתבטא 
בהיתר להוציא מבתי־הספר 
מתאימים  שאינם  מורים 
בעליל ובהיתר להעסיק מורים 
משובחים באמצעות שכר הולם, 
פרופיל המורה ויחס הקהילה כלפיו 
מסייע  אינו  שכמובן  מה  ישתנו,  לא 
בגיוס תמיכה ציבורית במאבקם הצודק של 

המורים לשיפור תנאיהם. 
הקושי הוא אכן עצום. מן המדינה נדרשים מחויבות 
אחרת לגמרי לחינוך ושינוי תקציבי משמעותי, שיקצה כשלושה 
נוספת  גדולה  והשקעה  למורים  שכר  תוספות  עבור  שקל  מיליארד 
בתשתיות, שתאפשר כיתות פחות צפופות וחדרי עבודה סבירים למורים. 
מארגוני המורים נדרש מאמץ גדול למצוינות בהוראה, מה שמחייב 
פנימי  קידום  בסולם  צורך  יש  הקיבוציים.  בחוזים  גדולים  שינויים 
 Pay for( וכישורים  ידע  על־פי  מצטיינים  מורים  לתגמול  ואפשרות 
Knowledge & Skills(, או בשיטה מוסכמת אחרת. יש צורך ברתימת 
ולשינוי  המורים  של  המקצועית  להתקדמות  ההשתלמויות  תהליך 
חלשים  או  שחוקים  מורים  פרישת  של  יותר  סביר  תהליך  שיאפשר 
מהמערכת. גם תוכנית ארגון המורים עוז־לתמורה וגם תוכנית הסתדרות 

המורים הצעד־הקובע הלכו מרחק ניכר בכיוון זה.
גם ההורים צריכים לגבש הסכמות חדשות בנוגע לשיתופם במעשה 
החינוכי לצורך מתן תמיכה לבתי־הספר, כדי שאלה ייצרו אווירת למידה 
ויצמצמו באופן משמעותי את עיסוק המורים בבעיות התנהגות ומשמעת. 

התנאי להצלחה בשיפור מעמד המורה ובאיכות ההוראה הוא שילוב 
ידיים משולש, שבו ייקחו חלק המדינה, ארגוני המורים וההורים. העדרו 
מסביר את כשלונן של הוועדות השונות. יצירתו היא האתגר שעומד 

לפנינו. 
ד"ר אבי גולן הוא מנהל בית־הספר ברנקו וייס על־שם הרצוג במועצה האזורית גזר

של  הקשר  את  ולשפר 
בית־הספר,  עם  ההורים 

בניית  באמצעות  גם 
ואמנות  מקומיות  הסכמות 

בין בית־הספר ובין ההורים וגם 
באמצעות חקיקה. 

שכר נמוך יותר מאשר 
ביוון ובמקסיקו 

יהיה  מן היסוד לא  ובלי לשנותו  הוא מגוחך,  שכר המורים 
כל שינוי במעמד המורה ובאיכות ההוראה. כשהשוו את תנאי השכר של 
מורים בעלי 15 שנות ותק ב־31 מדינות, בעיקר במדינות OECD, נמצא 
כי מדינת ישראל נמצאת במקום ה־28. רק בהונגריה, בצ'ילה ובפולין 
מורים מרוויחים פחות מישראל. במקום הראשון עומדת לוקסמבורג, שבה 
שכר המורה הוא כשמונים אלף דולר בשנה. בלי להיכנס לפלפולים של 
כלכלנים, ההשוואה שאין עליה עוררין היא השוואה לתוצר מקומי גולמי 
)תמ"ג(. גם כאן מצבה של ישראל עגום: היחס בין השכר לבין התמ"ג 
בישראל הוא נמוך מכל המדינות שהושוו, ועומד על 0.73, לעומת יחס 
ממוצע של 1.16 בקרב כל המדינות שנכללו במחקר. העובדה הזו מובנת 
לכל - לכל הוועדות שעסקו בנושא, אבל גם לאנשי האוצר. הבעיה הגדולה 
היא העלות. בישראל כ־120 אלף מורים, ותוספת של 30%-40% בשכרם 
משמעה הוצאה של שלושה מיליארד שקל, ואולי אף יותר. הוצאה בסדר 
גודל כזה אי־אפשר לעשות ללא שינוי עמוק בסדר העדיפויות של ממשלת 
ישראל. חשוב להוסיף שהנסיונות שכן הצליחו להעלות באופן משמעותי 
את שכר המורים - ועדת עציוני ב־1979 וממשלת רבין ב־1994 - לא הביאו 
לשינוי המבוקש במעמד המורה או באיכות המורים. גם תהליכים דומים 
שנעשו בארה"ב, למשל העלאת שכר המורים בשנות השמונים ב־20% 
בממוצע )במדינות מסוימות הגיע שיעור ההעלאה ל־50%(, השפיעו באופן 
זניח בלבד על איכות המורים או על מעמדם. ההסבר ברור: ללא שינוי 
וללא שיתוף פעולה אמיתי של  וההכשרה של מורים  בתהליכי הגיוס 

גודל כיתה ממוצעת
כיתה ח' - מבחנים משווים במתימטיקה

פינלנד
בלגיה
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רומניה
רוסיה
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הולנד
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מורים בסכנת   הכחדה

מחקרים מראים כי קהל המורים 
מזדקן וכי צעירים מוכשרים אינם 

מעוניינים לפנות להוראה. מה צריך 
לקרות כדי שהציבור יתחיל לדאוג?

ר י פ ה כ ר ו ר ד

אחרונה נחשף הציבור הישראלי למידע בעיתונות בדבר ב
במספר  עלייה  לצד  להוראה,  הסטודנטים  במספר  ירידה 
המורים היוצאים לפרישה מוקדמת, דבר המעיד על ירידה 
בכוח המשיכה של מקצוע ההוראה בעיני צעירים וצעירים 
סדרה של  על  מצביעים  האחרונים  בעשורים  מחקרים שנערכו  פחות. 
בעלי  הם  ההוראה  למקצוע  הפונים  כי  המעידות  מדאיגות,  תופעות 
הנתונים האקדמיים הנמוכים ביותר. לא שמענו גילויי התרגשות ודאגה 

מצד הציבור ונציגיו לנוכח המידע הזה. האומנם לא ברורה משמעותו? 
מנהיגים נוהגים להכביר מלים על חשיבות החינוך ככלי לקידום צדק 

חברתי. "הביטו באלה שמנהיגים אותנו... ההנהגה שלנו חלולה!", נשמעה 
זעקתו של הסופר דויד גרוסמן בכיכר רבין, בעצרת לציון 11 שנה להירצחו 
של ראש הממשלה יצחק רבין. אנחנו, אנשי החינוך, יכולים לזעוק אותה 

זעקה בהקשר לתחום שבו אנו עוסקים. האם מישהו מקשיב לה?
למעלה  אחרי  שגם  העלה  התשעים  שנות  באמצע  שערכנו  מחקר 
מעשור להפעלתה, לא הצליחה האקדמיזציה של ההכשרה להוראה להביא 
נתונים  בעלי  או  אחר  חברתי  מרובד  סטודנטים  האקדמיות  המכללות  אל 
ואדלר,  פייגין  )כפיר,  כן  לפני  לשם  מאלו שהגיעו  יותר  טובים  אקדמיים 
1996(. לנוכח הממצא חששנו כי השלב הבא בהתפתחות ההשכלה הגבוהה 

בורחים או מוברחים
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מורים בסכנת   הכחדה
בישראל, קרי פתיחת מכללות אקדמיות לצד האוניברסיטאות, יחריף את 

המצב. 
פרסום  וזוהרות עם  גדולות  באותיות  נרשמה  הקיר  הכתובת שעל 
מחקרם של איילון ויוגב )2002(, שהשווה בין מאפייני הסטודנטים במוסדות 
המכללות  תלמידי  המחקר,  ממצאי  לפי  לסוגיהם.  הגבוהה  ההשכלה 
האקדמיות לחינוך הם, בממוצע, הסטודנטים עם הנתונים האקדמיים 
הנמוכים ביותר מבין כל תלמידי המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, 
כולל שלוחות האוניברסיטאות הזרות והמכללות האזוריות. אל המכללות 
להוראה מגיעים סטודנטים שהשכלת הוריהם היא הנמוכה ביותר בממוצע 

מקרב כלל הסטודנטים, ושיוקרת המקצוע של הוריהם ורמת הכנסתם הן 
הנמוכות ביותר. ממוצע הציון המשוקלל בתעודת הבגרות של הסטודנטים 
להוראה הוא הנמוך ביותר, כמו גם הציון הפסיכומטרי הממוצע, שאף 
נמצא חצי סטיית תקן מתחת לבא לפניו, כלומר נמוך משמעותית גם מזה 

של הסטודנטים הלומדים במכללות האזוריות. 
ממצאים אלה הדאיגו מאוד כמה מהחוקרים ואנשי המעשה שנחשפו 
להם, אך אחרים טענו כי במוסדות האקדמיים השונים יש בוודאי מחלקות 
וחוגים הקולטים סטודנטים ברמה דומה לזו שבמכללות לחינוך, שהרי 
ההשוואה שביצעו איילון ויוגב היא בין מדגמים מייצגים של מוסדות 

לית שפר : הי ר ו אי
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שלמים. אלא שאיילון ויוגב השוו במחקרם את כל הסטודנטים, גם לפי 
תחומי לימוד, כולל הקטיגוריה "חינוך והוראה". מניתוח ממצא זה נובע כי 
גם הנתונים של הסטודנטים להוראה וחינוך באוניברסיטאות שייכים ברוב 
המדדים לחצי ואפילו לרבע הנמוך של הסולמות השונים. ממוצע ציון 
הבגרות המשוקלל של הסטודנטים לחינוך והוראה במכללות האזוריות 
הוא הנמוך ביותר. זה של הסטודנטים לחינוך והוראה באוניברסיטאות 
הוא במקום הלפני האחרון - גבוה רק מזה של הסטודנטים לאמנות ועיצוב. 
בהתחשב בחומרת הנתונים ובמשתמע מהם, שתיקת קברניטי החינוך 
ודוברי הציבור )למשל עיתונאים( היתה רועמת. הקולות היחידים שנשמעו 
קראו להעלות את רף הקבלה למכללות לחינוך. כשנדונה הצעה זו, הטובה 
כשלעצמה, לא נכרך בה פתרון הבעיה הנוספת שהחלה להסתמן: מיעוט 

המועמדים הנרשמים ללימודים במוסדות לחינוך.
רוחב  חתך  מסוג  במחקר  סטודנטים  שחקרו  וליוגב,  לאיילון  בניגוד 
ואריאב,  )כפיר  אנחנו  בחנו  אחת,  זמן  בנקודת  שונות  קבוצות  והשוואת 
2004( את המתקבלים להכשרה להוראה במכללות לחינוך על פני שנים, 
מתשנ"ז עד תשס"א. מהמחקר עולה כי דווקא בשנים שבהן חל גידול ניכר 
בשיעור הזכאים לתעודת בגרות חלה ירידה מתמשכת בביקוש ללימודי 
הוראה. הממצאים מראים כי שיעור הסטודנטים החרדים והערבים מכלל 
באוכלוסייה,  משיעורם  גבוה  לחינוך  במכללות  להוראה  הסטודנטים 
ושיעור הסטודנטים הלומדים במכללות המכשירות מורים למגזר היהודי 
כן, הפרופיל הממוצע של הסטודנטים מהמגזר  יורד. יתר על  הממלכתי 

ומבדקי  הבגרות  תעודת  איכות  שונים,  רקע  נתוני  )מבחינת  הממלכתי 
במלים  השנים.  עם  משתפר  ואינו  מאכזב,  גבוהים(  ללימודים  הכניסה 
אחרות, פרופיל הלומדים להיות מורים לא רק שאינו תואם את דרישות 
המקצוע, הוא גם לא מאפשר להציב דרישות מחמירות יותר בשערי הכניסה 
למכללות לחינוך. ובכל זאת, לצד המשך הירידה בשיעור הנרשמים הועלו 
בשנים האחרונות דרישות הכניסה )מציון סף 80 ל־85( - גזירה שהמכללות 

מתקשות לעמוד בה. 
בעבר הלא רחוק פנו רוב התלמידות המוכשרות יותר בבתי־הספר 
העל־יסודיים להוראה. כך עשו רוב חברותי. אף אחד מבני מחזורם של 
ילדי לא בחר בהוראה, גברים כנשים. נשים בוחרות היום מתוך מגוון רחב 
יותר של מקצועות מבוקשים, וחובשות את ספסלי הכיתות בפקולטות 
לרפואה ומשפטים. כך, ככלל, רוקן מקצוע ההוראה לא רק מגברים )מה 
שכבר קרה קודם לכן(, אלא גם מנשים מוכשרות )מה שעדיין אינו נכון 

במגזר הערבי ובמגזר היהודי החרדי, אבל סביר שיקרה גם שם(. 
תהליך מקביל, שהחל הרבה קודם אך נמשך ומתעצם, הוא העלייה 
בדרישות המקצועיות מן המורים )אדלר, אריאב, דר וכפיר, 2001(: מקצוע 
ההוראה הופך תובעני יותר, והציפיות של הציבור מהמורים עולות. מורים 
זקוקים היום ליכולות גבוהות מתמיד כדי להתמודד בהצלחה עם אתגרי 
ההוראה בעידן של נגישות המידע, של חתירה לשוויון בחינוך ושל מתן 
הזדמנויות חינוכיות לבני קבוצות חברתיות ותרבותיות מגוונות. המורה 
עם  לעבוד  חדשניים,  טכנולוגיים  באמצעים  להשתמש  לדעת  נדרש 
תלמידים ששולטים בידע ובגישה אליו, ליצור קשר עם תלמידים מרקע 
חברתי ותרבותי מגוון, כמו גם מוטיבציות ויכולות קוגניטיביות מסוגים 
שונים. היום, למשל, מצפים ממורה שיידע לשלב בכיתתו תלמידים עם 
צרכים מיוחדים ולקדמם. את כל זה נתבע המורה לבצע בתנאי עבודה 

ירודים ובשכר מביש.
האקדמי  הסגל  חברת  בעבר  שהיתה  תמיר,  יולי  החינוך  שרת 
באוניברסיטת תל־אביב, התייחסה במאמר שכתבה בשנות התשעים לפער 
בין הציפיות והתביעות מהמורים ובין משאביהם הדלים. "איש אינו יכול 
להיות מורה", היא מצהירה שם, ולכן כל ניסיון לתקן את הבעיה הוא 

"כישלון ידוע מראש" )תמיר, 1995, עמ' 437(.
במאמר שהתפרסם לאחרונה )2006( מציג יוגב נתונים המלמדים על 
"התבגרות" אנשי ההוראה בשנים תשמ"א–תש"ס - בשש שנים בחינוך 
היסודי היהודי, בשבע שנים בחינוך היסודי הערבי, בחמש שנים בחינוך 
בחינוך העל־יסודי הערבי. מנתונים  ובשמונה שנים  היהודי  העל־יסודי 
אלה ואחרים המוכרים לנו )פיטורים עקביים של מורים צעירים, צמצום 
מחסור  צפוי  כי  המסקנה  נגזרת  לחינוך(  במכללות  הסטודנטים  מספר 
מוכר בעולם המערבי, אך  יודגש,  זה,  החינוך. מחסור  במורים במערכת 
שם מוענקת לו תשומת לב רבה יותר. בישראל, לעומת זאת, כל העבודה 
שהושקעה בדו"ח דברת מתעלמת מפן זה, ולדברי יוגב, אף עשויה להחריף 
אותו. ממצאים "רכים" עקביים )אף שלא ידוע לי על מחקר שבדק זאת 

שרת החינוך יולי תמיר התייחסה במאמר שכתבה בשנות התשעים לפער בין הציפיות 
והתביעות מהמורים ובין משאביהם הדלים. "איש אינו יכול להיות מורה", היא מצהירה שם, 

ולכן כל ניסיון לתקן את הבעיה הוא "כישלון ידוע מראש"

665

שעות הוראה 
מורה בתיכון בישראל 

הוראה בשנה. מורה מלמד 665 שעות 
560 שעות )נכון לשנת 553 שעות ובדנמרק 809 שעות, בפינלנד באוסטרליה מלמד 

)OECD ,2004
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אדלר, ח', אריאב, ת', דר, י' וכפיר, ד' )2001(. חינוך   �
טוב פירושו מורים טובים: כתב עמדה על שיפור כוח־

האדם בהוראה. בתוך: י' קופ )עורך(, הקצאת משאבים 
לשירותים חברתיים )עמ' 304-281(. ירושלים: המרכז 

לחקר המדיניות החברתית בישראל.
איילון, ח' ויוגב, א' )2002(. חלון לחלום האקדמי:   �

השלכות חברתיות של התפשטות ההשכלה הגבוהה 
בישראל. דו"ח מחקר. תל־אביב: אוניברסיטת תל־אביב, 

בית־הספר לחינוך והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

אריאב, ת' )2006(. ועדת דברת וההכשרה להוראה:   �
מערכת של השפעות. בתוך: ד' ענבר )עורך(, לקראת 

מהפכה חינוכית? )עמ' 165-152(. ירושלים: מכון ון־ליר 
בירושלים והוצאת הקיבוץ־המאוחד.

יוגב, א' )2006(. דוח דברת והמורים: למי יצלצלו   �
הפעמונים? בתוך: ד' ענבר )עורך(, לקראת מהפכה 

חינוכית? )עמ' 184-177(. ירושלים: מכון ון־ליר בירושלים 
והוצאת הקיבוץ־המאוחד.

כפיר, ד' ואריאב, ת' )2004(. הרפורמה בהכשרת   �

מורים: מהלך חלקי ותוצאותיו. מגמות, מ"ג )1(, עמ' 
.194-170

כפיר, ד', פייגין, נ' ואדלר, ח' )1996(. השינויים באפיוני   �
התלמידים במוסדות להכשרה להוראה משנות השבעים 

עד שנות התשעים. מגמות, ל"ז )3(, עמ' 359-340.
תמיר, י' )1996(. כרוניקה של כישלון ידוע מראש.   �

בתוך: ד' חן )עורך(, החינוך לקראת המאה ה־21 )עמ' 
438-425(. תל־אביב: הוצאת רמות - אוניברסיטת תל־

אביב.

מקורות:

באופן מעמיק( מרמזים על האפשרות שבין הנוטשים את ההוראה יש ייצוג 
יתר לקבוצה המוכשרת יותר, אלה שיכולים למצוא תעסוקה מושכת יותר 

ומתגמלת יותר. 
כאמור, בישראל המחסור במורים אינו מאיים על המגזרים השונים 
ודוחקת בראש ובראשונה בחינוך היהודי  באותה מידה. הבעיה חריפה 
הממלכתי. מגזר זה מוצא לו, כנראה, פתרונות פרטיים לחינוך ילדיו, ואינו 

מתגייס להנהיג שינוי בכוח ההוראה של כלל התלמידים.
אריאב )2006( פירסמה באחרונה ניתוח של הפתרונות שהציעה ועדת 
דברת בסוגיית שיפור איכות המורים וההוראה. יש לה ספקות כבדים באשר 
לסיכוי שהמלצות דו"ח דברת ישנו את מעמדו של מקצוע ההוראה ויתרמו 
ליעדים החשובים של כל רפורמה בחינוך: גיוס מועמדים ראויים, הכשרה 
הולמת לתפקיד ושמירת המתאימים יותר במקצוע. כיצד זה יבוצע, היא 
שואלת, אם ועדת דברת עצמה ממליצה על העברת משאבים מן ההכשרה 

להוראה למטרות אחרות?
מהאמור לעיל מצטיירת תמונה מדאיגה: שיעור קטן יותר מקרב בעלי 
תעודת בגרות פונה כיום ללימודי הוראה במכללות האקדמיות לחינוך. 
בממוצע  ביותר  הנמוכים  האקדמיים  הכניסה  בנתוני  מאופיינים  אלה 
מקרב כל הפונים למוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל. העיסוק בהוראה 
נעשה תובעני יותר ומתרחש בסביבת עבודה קשה, ללא תמיכה ציבורית 
ובעיקר הצעירים שיכולים  ייפלא אפוא שמורים,  לא  נמוך.  ובתגמול 
לבחור, פורשים ממקצוע ההוראה ומשאירים בכיתות יותר ויותר מורים 
לצד  יותר,  טובה  תעסוקתית  אופציה  להם  שאין  כאלה  או  מבוגרים, 
מתי מעט אידיאליסטים מסורים, המתגייסים למשימה החברתית חרף 
התנכרות החברה למאמציהם. מה יקרה בחמש או עשר השנים הקרובות, 

כשגם המורים המבוגרים יותר במערכת יפרשו? 
נתונים אלה, כמו גם המגמה שהם מייצגים, ידועים ומדווחים כבר 
למעלה מעשר שנים, אך טרם הצליחו להציבם במוקד הדיון הציבורי 
ולגייס תשומת לב, משאבי ידע וממון לצורך פתרונם. לאיזה שלב משברי 
נוסף עלינו להגיע כדי שהחברה ומנהיגיה ייערכו לשפר את הגיוס להוראה 

וההתמדה בעיסוק בה?

במכללה האקדמית בית־ברלפרופ' דרורה כפיר היא יו"ר ועדת ההיגוי לפיתוח תוכניות לימודים לתואר שני 

הכסף יענה
ביקורת שכיחה המופנית כלפי אנשי 

אקדמיה עוסקת בתלישותם מהשטח: הם נוטים 
להסתגר באותו "מגדל שן" שלהם, לנתח ולבקר, 

אבל אינם מעלים פתרונות של ממש. בנושא 
שבו אנו דנים, אנשי הביצוע בתחום אינם 

זקוקים להצעות הפתרון שלנו, וכל אזרח שייתן 
דעתו לעניין מודע לפתרונות: יש לשפר בצורה 
משמעותית מאוד את שכר המורים )"להכפיל!", 

אומרים רבים מעמיתי( כתנאי הכרחי להשבת 
כבודו של מקצוע ההוראה. אם נצליח לשכנע 

בכך גם את "הפוליטיקאים של הצמיחה", 
שקצרה רוחם להשיג הישגים בטווח קצר, עדיין 
יהיה עלינו להתאמץ לשנות את מעמד המורה 

)תנאי עבודה, יחס הציבור( שנשחק, ולהביא 
רבים וטובים יותר לעיסוק שיכול להעניק 

למתמסרים לו סיפוק רב והזדמנויות לצמוח.
שתי המלצות חשובות מעלה יוגב )2006( 

בסיום מאמרו: א. בשנים האחרונות מקוצץ 
שוב ושוב תקציבן של המכללות לחינוך. ראוי 

להשקיע בהכשרת המורים, הוא טוען, ולא 
לקצץ בה. ב. יש להקים רשות לאומית לתכנון 
כוח ההוראה בישראל, שתשקול דרכים לגייס, 

להחזיק ולטפח מורים ראויים.
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ל מקצוע המכבד את עצמו דואג להכשיר את חבריו ברמה כ
ביכולתם  הכרה  חיצוני  מגוף  שקיבלו  ובמוסדות  נאותה 
ואחרים  אלה  פרופסיונליים  מנגנונים  בהכשרה.  לעסוק 
מבטיחים את המוניטין של המקצוע, את תדמיתו הציבורית 
ואת מעמדם החברתי של העוסקים בו. ללא תדמית פרופסיונלית נאותה 
לא נצליח למשוך אנשים מוכשרים למקצוע ולהקטין את הנשירה ממנו. 
הכשרה ראויה טרום הכניסה לעבודה היא תנאי הכרחי, אם כי בהחלט לא 

מספיק, לקידום מעמד מקצוע ההוראה ולשיפור תדמית המורים.
והכשרת המורים  רבות בעולם המערבי, מקצוע ההוראה  במדינות 
דמוגרפיות,  חברתיות,  תמורות  המשקף  משברי  במצב  כיום  נמצאים 
כלכליות וערכיות המשפיעות על כלל החברה - ותחום החינוך בכלל זה. 
כדי להתמודד עם משבר זה ננקטו צעדים חשובים בכיוון הפרופסיונליזציה 
של מקצוע ההוראה במדינות רבות, שהמובילות בהן הן ארצות־הברית 
ומדינות האיחוד־האירופי. בארצות־הברית ממוקדים המאמצים בהקמת 
להוראה.  והכשרה  בהוראה  סטנדרטים  לקביעת  לאומית  ברמה  גופים 
היא  גם  מגדירה   2000 משנת  האיחוד־האירופי  של  ליסבון  הצהרת 
 Feerick,( סטנדרטים אחידים להוראה ולהכשרה להוראה במדינות האיחוד

 .)2004

תמונת המצב בארץ 
הרפורמה הגדולה בהכשרת המורים בישראל החלה בראשית שנות 
ההכשרה  ושל  ההוראה  מקצוע  של  "האקדמיזציה  ונקראה  השמונים, 
להוראה". היא היתה תוצאה ישירה של ועדת עציוני, והפכה את המקצוע 
לאקדמי: הדרישה להכשרה אקדמית מקצועית הפכה להכרחית לכל עובד 
הוראה, מהגיל הרך ועד החטיבה העליונה. היא יצאה לדרך באמצעות 
המועצה להשכלה גבוהה )המל"ג( בשנת 1981 ב"הדגם המנחה": מסמך 
מדיניות כולל, שהתבסס על הרפורמה בהכשרת מורים באנגליה בסוף 
שנות השישים ונבנה כתוכנית לימודים ארבע־שנתית המשלבת לימודי 

B.Ed. נקבע בהתאם  הכשרה להוראה בלימודי תואר. התואר האקדמי 
למקובל במדינות ה־Commonwealth. "הדגם המנחה" שימש מנוף חשוב 
להפיכת ההכשרה להוראה בכל חטיבות הגיל להכשרה אקדמית. תרומתו 
המעצבת לאקדמיזציה של ההוראה ושל מוסדות ההכשרה להוראה היתה 

מכרעת מבחינת מעמד המקצוע. 
בראשית שנות התשעים הסתיים תהליך האקדמיזציה של המכללות 
הגדולות להכשרת מורים. בשלב זה, רק 21% ממורי בתי־הספר היסודיים, 
61% ממורי חטיבות הביניים ו־33% ממורי החינוך־המיוחד היו בעלי תואר 
אקדמי. בתום עשור לרפורמה בהכשרת המורים נמצא שהיא השיגה את 
מטרותיה במידה חלקית: רבים מהמוסדות להכשרת מורים קיבלו הכרה 
אקדמית מהמל"ג, דרישות הכניסה הותאמו במידה מסוימת לאלה שבכלל 
מערכת ההשכלה הגבוהה, ותוכניות הלימודים שודרגו והפכו לאקדמיות 

)כפיר וחב', 1997, כפיר ואריאב, 2004(.
הממלכתי  לחינוך  במכללות  האקדמיזציה  לתהליכי  במקביל 
והממלכתי־דתי המשיכה להתפתח באופן מואץ מערכת הכשרת המורים 
המורים  הכשרת  מערכת  בהכנה(.  )אריאב,  אקדמית  שאינה  החרדית, 
ההוראה  מכוח  אחוזים  כחמישה  בממוצע  שמכשירה  באוניברסיטאות, 
לחינוך הממלכתי והממלכתי־דתי במדינה )הכנסת, 2006(, פעלה לאורך 
כל השנים באופן אוטונומי, ללא פיקוח אקדמי של המל"ג. מערכת זו 
מכשירה לרוב מורים לבית־הספר העל־יסודי במסגרת לימודי תעודה 

לאקדמאים. 
בין  הלימודים  בדרישות  גדולים  הבדלים  נוצרו  השנים  עם 
לבין המכללות האקדמיות  בינן  גם  כמו  לבין עצמן,  האוניברסיטאות 
לחינוך, בהתייחס להיקפי הלימודים, לתעודת הוראה, לתכני הלימוד 
ולמהות ההתנסות המעשית, וכן לאפיון הסגל בלימודי ההכשרה להוראה. 
כמו כן, גם תמורות מפליגות שחלו בחברה הישראלית, בעולם ההשכלה 
הגבוהה ובמקצוע ההוראה היו זרז לצורך בבחינה מחודשת ומערכתית של 
ההכשרה להוראה. הרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה ועליית שיעורם של 
בוגרי תואר ראשון באוכלוסיית המדינה בעשור האחרון כירסמו במעמד 

 ההכשרה 
 עולה כיתה

במאי 2005 הקימה המועצה להשכלה גבוהה )המל"ג( ועדה מקצועית שעניינה הכשרת 
מורים בישראל. בנובמבר 2006 אימצה המל"ג את המלצות הוועדה, שזכו גם לתמיכת 

שרת החינוך. יו"ר הוועדה, פרופ' תמר אריאב, מציגה את עיקרי ההמלצות

רפורמה
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הירודים  ההעסקה  תנאי  גם  הראשון.  התואר  ברמת  להוראה  ההכשרה 
במקצוע ההוראה הקשו על משיכת סטודנטים במספר ובאיכות הראויים. 
במקביל גברה ההבנה שידע של מורה מתפתח לאורך חייו המקצועיים, 
ושלא ניתן ללמד את המורה העתידי, בשלב ההכשרה הבסיסי, כל מה 
שיהיה זקוק לו לעבודת ההוראה. יצוין עוד כי מערכת ההשכלה הגבוהה 
בכלל, ומערכת הכשרת המורים בפרט, ספגו בשנים האחרונות קיצוצים 
תקציביים מצטברים בהיקפים גדולים, ונאלצו לבחון מחדש את תוכניות 

הלימודים שלהן.
לאור תמונת מצב זו, ברור היה כי הגיעה העת לבחון מחדש את תוכניות 
הלימודים בהכשרה להוראה בכל המוסדות האקדמיים המכשירים מורים 
וגננות. בחודש מאי 2005 החליטה המל"ג להקים ועדה מקצועית שתבנה 
מתווים לתוכניות להכשרת הוראה לכל המוסדות להשכלה גבוהה, ותגדיר 
את המעמד האקדמי של הלימודים לתעודת ההוראה. בראש הוועדה - 
שחבריה היו אנשי האוניברסיטאות, המכללות האקדמיות לחינוך ומשרד 
החינוך - עמדה כותבת המאמר. בנובמבר 2006 אימצה המל"ג את דו"ח 
הוועדה )המועצה להשכלה גבוהה, 2006(, אשר זכה לתמיכתה של שרת 
החינוך ויו"ר המל"ג, הפרופ' יולי תמיר, וכן לתמיכתם של מנכ"ל משרד 

החינוך ויו"ר המזכירות הפדגוגית. 

 המתווים החדשים בהכשרה להוראה:
הנחות יסוד 

המורה הפרופסיונלי מפעיל שיקולי דעת המבוססים על הבנת תהליכי  	•

הלמידה, תוכניות הלימודים והצרכים של תלמידיו. הוא פועל על בסיס 
ידע דיסציפלינרי ופדגוגי־דידקטי באופן שיטתי ומבוסס ראיות לגבי 
ההוראה של עצמו והלמידה של תלמידיו. הוא בעל מיומנויות וכישורים 
באופן  להשתמש  ויודע  עדכניות,  הוראה־למידה  בסביבות  הנדרשים 
מושכל במגוון דרכי הוראה־למידה. הפן הערכי־חברתי והפן היצירתי 

בהוראה הם ממדים חשובים בתפישה פרופסיונלית זו.
לאור חוסר העקביות ואי־הבהירות שעולים מממצאי המחקר הבינלאומי  	•

בהכשרת מורים, אין להציב סטנדרטים לתכנים ולמיומנויות בהכשרה 
להוראה )"מה המורה המתחיל צריך לדעת ולהיות מסוגל לעשות"(. 

לא ניתן להקנות במהלך ההכשרה הראשונית להוראה את כל הידע  	•

ממוקדת  להיות  ההכשרה  תוכנית  על  לכן,  העתידי.  למורה  הנדרש 
ובסיסית, כאשר רבדים נוספים בידע ובמיומנויות יילמדו בזמן תקופת 
 Life( של המורה, ובמהלך שנות עבודתו )induction ,'ההתמחות )סטאז

 .)Long Learning
ההוראה אינה מקצוע שולייתי המבוסס על מתכונים ליישום, אלא  	•

פעילות המעוגנת בידע תיאורטי־מחקרי ובחוכמת המעשה הפרקטית־
רבה  במידה  תלויה  להוראה  הכשרה  תוכנית  הצלחת  רפלקטיבית. 
באינטגרציה המפורשת שבין רכיבי התוכנית ותכניה השונים, וכן בחיזוק 

הרלבנטיות שלה לסטודנטים בעת לימודיהם. 
קיימת ליבת לימודים משותפת בהכשרה להוראה, החוצה מסלולי  	•

גיל ומקצועות הוראה. מורה הוא קודם כל מורה־מחנך ורק אחר־כך מורה 
למקצוע מסוים. ליבה זו תהיה מרכיב גנרי למתכשרים להוראה לחטיבות 
גיל שונות ולתחומי דעת שונים. לצד לימודי הליבה יתקיימו גם לימודים 

תלויי חטיבת גיל ותלויי תחומי הוראה.
• יש לשפר את מתכונות לימודי ההכשרה להוראה, להבטיח רמה אקדמית 
חלופות  ולפתח  העכשוויות  המקצועיות  לדרישות  להתאימן  נאותה, 
חדשות להגברת התחרות ולטיפוח המצוינות - כל זאת כדי לחזק את 
ההכרה בחשיבות מקצוע ההוראה ולמשוך להוראה מועמדים איכותיים 

ובעלי רקע אקדמי. 
• יש חשיבות רבה לקיום פעילות מחקרית במוסדות המכשירים מורים 

בתחום ההכשרה להוראה ובתחום ההוראה־למידה. 
• המתווים צריכים להיות גמישים דיים כדי שיוכלו לבטא את השקפתו 
החינוכית ועצמאותו האקדמית של כל מוסד, ולאפשר לו לפתח תוכניות 

ייחודיות ומגוונות להכשרת מורים. 

 המתווים החדשים בהכשרה להוראה:
חידושים עיקריים

)א( שיפור איכות המורים בוגרי תוכניות ההכשרה:

ההכשרה להוראה תוכל להתבצע בשתי מתכונות קיימות משודרגות 
ובשתי מתכונות חדשות. הרחבת המתכונות האפשריות בהכשרה להוראה 
ופיתוח חלופות חדשות תאפשרנה למשוך למקצוע ההוראה מועמדים 

איכותיים ובעלי רקע אקדמי מגוון. 
הכשרה להוראה במסגרת אינטגרטיבית בלימודי תואר ראשון בהוראה  	•

)שדרוג הקיים(.
הכשרה להוראה לקראת תעודת הוראה לאקדמאים )שדרוג הקיים(. 	•

הכשרה להוראה במסגרת אינטגרטיבית בלימודי תואר שני בהוראה  	•

או בהוראת הדיסציפלינה )חדש(. מסגרת זו משלבת לימודי תואר שני 
בחינוך עם תעודת הוראה במקצוע/ות שבהם מתמחה הסטודנט להוראה 
לקראת תואר M.Teach )עם תיזה וללא תיזה(. לימודים אלה יאפשרו 

המתווים עשויים להביא להכשרה להוראה מועמדים 
משכילים ובוגרים יותר, שכיום אינם פונים להוראה

16,695

באוסטרליה 43,991 ובשווייץ 51,956בארה"ב הוא 39,740 בדולרים של כוח קנייה, שנות ותק הוא 16,695 בדולרים של כוח קנייה. השכר השנתי בישראל למורה ביסודי בעל 15 שכר המורים בישראל



הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

02-563-4687 פקס:   ,02-563-8895 טל:   ,91040 ירושלים   ,4047 ת״ד 

תחלום, תיזום, נתרום!

לגננות  מסייעת  חינוכיות  יוזמות  לעידוד  הקרן 
ולמורים זה 35 שנה בהגשמתן של יוזמות חדשניות 
ובלתי  עצמאית  כעמותה  החינוך.  תחומי  בכל 
באופן  למענק  הבקשות  את  בוחנים  אנחנו  תלויה, 
ובלי  בפתיחות  הנבחרות  ביוזמות  ומטפלים  ענייני 
אנו  הפעילות  שנת  במשך  מתישה.  ביורוקרטיה 

מלווים את הזוכים ביחס ידידותי ותומך.
ובעלי  מוסדי  במענק  זוכות  המתקבלות  היוזמות 

היוזמה זוכים במלגה אישית ובהוקרה מקצועית.

היכנסו  למענק  בקשה  וטופסי  הנחיות  לפרטים, 
  www.keren-yozmot.org.il האינטרנט  לאתר 

בהצלחה!

יש לכם רעיון מקורי 
ליוזמה חינוכית?

המענק שלנו יסייע 
לכם להגשים אותו!
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מחזיק מעמד            

             

לסטודנטים, שלומדים כיום במסגרת לימודי תעודה לאקדמאים ושנתוני 
הכניסה שלהם מתאימים ללימודי תואר שני, להרחיב דעת בתחום החינוך 
וההוראה ולהיכנס למערכת החינוך ברמת השכלה וידע גבוהים יותר. 
לימודים ל־M.Teach אינם כלימודי תואר שני בחינוך, שלצדם ניתן גם 
ללמוד לתעודת הוראה, ואינם כלימודי תואר שני למורים בעלי תעודת 
הוראה; הם לימודי הכשרה להוראה שהם עצמם ברמת תואר שני. מסגרת 
זו תוכל להתקיים באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות לחינוך, ועל 

המל"ג יהיה לאשרה. 
)חדש(.  נבחרות  לאוכלוסיות  ייחודיות  במתכונות  להוראה  הכשרה  	•

מצטיינים,  סטודנטים  של  מצומצם  למספר  מיועדות  אלה  תוכניות 
ותוכלנה להתקיים בכל אחת משלוש המתכונות שלעיל )1–3(. הן נועדו 
להקנות הכשרה ברמה גבוהה ובמתכונת אינטנסיבית־מואצת למועמדים 
בעלי יכולת ופוטנציאל להישגים גבוהים ובעלי רקע מקצועי ו/או חינוכי.

נקבעו תנאי קבלה וסיום אחידים לכל אחת ממתכונות ההכשרה השונות 
שבמערכת הכשרת המורים בכללותה )שלא כמו ההבדל הקיים כיום בתנאי 

הקבלה בין האוניברסיטאות לבין המכללות האקדמיות לחינוך(. 

)ב( התאמת ההכשרה להוראה למגמות העכשוויות במדינות המפותחות:

שדרוג מתכונת הלימודים הארבע־שנתית לתואר ראשון אינטגרטיבי  	•

בהוראה עם תעודת הוראה באמצעות הבניית תוכנית הלימודים כתואר 
ראשון דיסציפלינרי נוסף לחוג להוראה. התואר במתכונת זו יוכל להיות 
B.Ed/B.A/B.Sc, אך לא תהיה בו הפרדה בין התואר הדיסציפלינרי לבין 

תעודת ההוראה, שכן המתכונת תשלב אותם לכדי מהות אחת.
חדש  שני  אקדמי  תואר  לקראת  להוראה  להכשרה  מתכונת  פיתוח  	•

)M.Teach( באוניברסיטאות ובמכללות לחינוך.
אבטחת איכות אקדמית־מקצועית של כל תוכניות ההכשרה להוראה  	•

באמצעות בקרה של המל"ג.
קביעת סטנדרטים עדכניים ללימודי הוראה: קביעת היקפי לימוד  	•

נדרשים ומבנה לימודים מחייב לכל חטיבת גיל, הגדרת תחומי ליבה 
חיוניים המשותפים לכל המתכונות, וקביעת מדיניות הכרה בלימודים 

אקדמיים קודמים. 
הדגשת מקומה של ההתנסות המעשית בהכשרה להוראה, וחיוב של  	•

ההתנסות  לבין  העיוניים  הלימודים  שבין  הקשר  את  להראות  המוסד 
ו"שיתופי" עם  המעשית. שני דגמים של התנסות מוצעים: "מסורתי" 
השדה. בעוד הדגם השיתופי מחייב קשרי עבודה אמיצים בין מסגרת 
הרי  ההכשרה שלהם,  מוסד  לבין  הסטודנטים  המעשית של  ההתנסות 
שבדגם המסורתי יחסי גומלין כאלה אינם קיימים. הדגם השיתופי הופך 
להיות מוביל במדינות רבות בעולם המפותח כיוון שהוא מאפשר חידוד 

של הזיקה שבין הלימודים במוסד האקדמי לבין העבודה המעשית בשדה 
בזמן הלימודים.

מתן אפשרות לשונּות בין מוסדות ההכשרה להוראה, בהתאם לתפישתם  	•

החינוכית, כל עוד הם עומדים בדרישות המתווים.

)ג( חיזוק מעמד ההכשרה להוראה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל: 

יצירת מתווים אחידים לכלל המסגרות האקדמיות )אוניברסיטאות  	•

ומכללות( העוסקות בהכשרה להוראה. 
הבניית מתכונת הלימודים הארבע־שנתית לתואר ראשון בהוראה  	•

עם תעודת הוראה, בהתאם למקובל במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל 
)במבנה חד־חוגי, דו־חוגי ותואר ראשון כללי(. מבנה זה לא היה ברור ב"דגם 
המנחה" של המל"ג משנת 1981, שעל־פיו פעלו המכללות האקדמיות 

לחינוך.
מתן תוקף אקדמי ללימודי תעודת הוראה לאקדמאים באמצעות בדיקת  	•

התוכניות על־ידי המל"ג ואפשרות לקבלת קרדיט אקדמי על לימודים 
אלה לקראת תואר שני בחינוך.

קביעת תנאי סף למוסד ההכשרה להוראה לצורך הפעלת תוכנית  	•

הכשרה להוראה, וזאת על־פי מדיניות המל"ג המקובלת כיום בנושאי 
סגל, מבנה תוכניות לימודים ותשתיות.

המתווים החדשים בהכשרה להוראה: 
חשיבותם למעמד המקצוע

המתווים שהוצגו בקצרה לעיל הם פלטפורמה חשובה לקידום מעמדו 
מועמדים  להוראה  להכשרה  להביא  עשויים  הם  ההוראה.  מקצוע  של 
משכילים ובוגרים יותר, שכיום אינם פונים להוראה. התוכניות המיוחדות 
ותוכנית ההכשרה ברמת תואר שני, שתוכל לאורך זמן להחליף את לימודי 
התעודה, עשויות להיות נתיבים מושכים לאקדמאים מחליפי קריירה 
יאפשרו  המתווים  וחברתית.  אישית  משמעות  בעלת  עבודה  ומחפשי 
לסטודנטים הלומדים הוראה בכל הנתיבים לחוות לימודים איכותיים, 
שיהיו רלבנטיים לעבודת המורה ויכללו תכנים מרכזיים למקצוע. הם 
וגיוון במערכת ההכשרה לצד עמידה בדרישות יסוד  מעודדים שונות 
יוצרים תשתית משותפת לפרופסיה. המתווים מחזקים  אחידות, ובכך 
את  ומקדמים  הקיימות  ההכשרה  מתכונות  של  האקדמי  המעמד  את 
האקדמיזציה של מקצוע ההוראה באמצעות ההכשרה ברמת תואר שני 
)M.Teach(. יש לקוות כי הכשרה ראויה, כפי שמוצעת במתווים החדשים, 

תהיה עוגן חיוני וחשוב בקידום מעמד המקצוע ומעמדם של המורים.

אריאב, ת' )בהכנה(, "ההכשרה להוראה: תמונת מצב בעולם ובארץ ומבט לעתיד".   �
בתוך: כפיר, ד' ואריאב, ת' )עורכות(. "הכשרת עובדי הוראה וחינוך - המשבר ושברו".

דרור, י. )בהכנה(, "מדיניות הכשרת עובדי ההוראה והחינוך בישראל: מה ניתן ללמוד   �
מהוועדות ו'ניירות העמדה' של העבר וההווה לגבי העתיד?". בתוך: כפיר, ד' ואריאב, ת' 

)עורכות(, "הכשרת עובדי הוראה וחינוך - המשבר ושברו".
הכנסת )ינואר 2006(, "נתונים על כוחות הוראה במערכת החינוך". הכנסת: מרכז   �
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על ה הערות  להלן  המובאים  הדברים  את  לכנות  חלטתי 
שהמושג  משום  "מעמדו",  על  ולא  המורה  של  "מצבו" 
"מעמד" מחמיץ את העיקר ומיתרגם מיד לשכר ולהשכלה, 
אנחנו  מעמד  איזה  על   - וקובעת  שואלת  שאני  ומשום 
מדברים? בישראל אין מעמד למורה! זאת, אף שמורים רבים עושים עבודה 
חינוכית מצוינת ועשויים אף לזכות באהדה רבה בקרב קהילותיהם. הנה 
שלוש אנקדוטות מן התקופה שבה כיהנתי כממונה על החינוך העל־יסודי 

במשרד החינוך, המסבירות את כוונתי:
באזור הדרום, התגייסו  הוראת המדעים  בניסיון להעלות את רמת   •
כמה מדענים בעלי כוונות טובות ממכון ויצמן להיכנס לכיתות ולעורר 
עניין בתחום. מסקנתם היתה, כדברי אחד המדענים, ש"התלמידים בסדר, 
אבל המורים? כל מה שנדרש מהם כאשר נכנסנו לכיתות היה לשמור על 
שקט ומשמעת, אבל הם לא עשו דבר". כשאותו מדען נשאל אם היה מוכן 
לשרת אדונים אחרים במעבדה או בכיתת הלימוד שלו, לא היתה לו כמובן 

תשובה. 
תוכניות רבות שהוגדרו כחינוך ערכי )האם קיים חינוך שאינו ערכי?(   •
הועברו לתלמידים על־ידי "מנחים מקצועיים" שהוכשרו לשם כך על־ידי 
גופים שונים. גופים אלה ראו עצמם כסוכני החינוך הערכי, וכך גם תפש 
אותם משרד החינוך, שמימן את פעולותיהם. המנחים היו בעלי "כישורים 
מיוחדים" שאיפשרו להם להנחות גם בארגונים עסקיים ולייעל חברות 
מסחריות. כאשר נשאלה מנהלת באחת התוכניות ה"ערכיות" הללו אם לא 
עדיף להכשיר את המורים להיות מנחים בבתי־הספר שלהם, היא ענתה 

ללא היסוס: "המורים? הם לא ברמה".
כאשר הוקם המינהל לחינוך ערכי, בימי כהונתו של שר החינוך המנוח   •
זבולון המר, פנה אלי אחד ממקימי המינהל במשפט הבא: "אני רוצה לדבר 
איתך על ההוראה בבית־הספר העל־יסודי. אני מבין שבכל מה שכרוך 

עניין  היא  הוראה  כלומר,  ונוער".  חברה  למינהל  לפנות  עלי  בחינוך, 
למורים, וחינוך הוא עניין למחנכים. מערכת החינוך הישראלית עושה 

אפוא הבחנה מלאכותית בין תפקיד המורה לתפקיד המחנך.
המקרים הללו משקפים את תפישת תפקידו של המורה בעיני הציבור, 
ולא רק תפישתו של הציבור הרחב, אלא גם תפישתם של אנשים המקיימים 
קשר אמיץ עם מערכת החינוך. ייתכן שיש להם כוונות טובות, אך הם 

חפים מכל הבנה בנוגע למשמעות השלילית של עמדותיהם. 
במשך שנים רבות ועד עצם היום הזה מואשם בית־הספר בכל הרעות 
החולות של חברתנו. גם אם נניח שיש לו חלק בהן, באילו כלים יכול 
בית־הספר לפעול לתיקונן? בישיבה של הנהלת האגף לחינוך העל־יסודי 
התבקשו המשתתפים לגבש רשימה של נושאים שבהם נדרש בית־הספר 
לטפל. הם ערכו רשימה של 47 נושאים שאינם כלולים בהוראת המקצועות 
השונים, ובהם חינוך לציונות, חינוך לדמוקרטיה, חינוך לדו־קיום בין 
יהודים וערבים, חינוך לסובלנות בין דתיים לחילונים, חינוך ליחס ראוי 
לחריג בחברה, התמודדות עם תאונות דרכים, מניעת סמים ואלכוהול 
והגברת המוטיבציה לשירות צבאי. לבתי־הספר לא ניתן זמן לעסוק בכל 
הנושאים הללו, שכן פרק הזמן שביכולתם להפנות להם הוא שיעור חברה 
אחד בשבוע )45 דקות(, ולמורים לא ניתנת הכשרה המתאימה לכך. לכל 
נושא יש לובי, וכל אחד דורש "חינוך בלתי פורמלי" שיקדם את הנושא 
הקרוב ללבו. אך המורים המקצועיים לא הוכשרו להוראה בשיטות בלתי 

כאשר נשאלה 
 מנהלת באחת התוכניות 

 ה"ערכיות" הללו אם לא עדיף 
להכשיר את המורים להיות מנחים 

בבתי־הספר שלהם, היא ענתה ללא 
היסוס: "המורים? הם לא ברמה"

ממצב למעמד

 על איזה מעמד 
אנחנו מדברים? 

מצבם של המורים יוכל להשתקם רק אם מערכת החינוך תחזיר להם את תפקידם 
העיקרי - לחנך. רות אוטולנגי יוצאת נגד הפקעת ההוראה והחינוך מידי המורים
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או להיפגש עם תלמידים ומורים מחליש את 
זיקתו של המורה למקום העבודה שלו ולייעודה. 
נכון, לאכזבה החברתית מהמורים יש בסיס כלשהו. 
גידול ניכר במספר המורים עקב גידול רב במספר התלמידים, 
חלופות מקצועיות לנשים מוכשרות וסיבות אחרות גרמו לכך שרמת 
המורה כיום נופלת מרמתו בעבר, אך דווקא בשל כך על מערכת החינוך 

להשקיע בטיפוח כוחות ההוראה הקיימים. 
הביקורת הבלתי פוסקת על המורים והזלזול בהם, המשתקפים גם 
בדבריהם של מנהיגים, העדר התחשבות בצורכיהם - כל אלה מחזקים 
את תדמיתם השלילית של המורים ויוצרים נבואה המגשימה את עצמה. 

לידי העוסקים  חייבת להחזיר את המנדט החינוכי  מערכת החינוך 
העיקריים בחינוך - המורים המקצועיים, העוסקים בלימוד תחומי הדעת 
שבה  העיקרית  התקופה  במהלך  התלמידים  עם  שנפגשים  השונים, 
את  לעודד  החינוך  מערכת  על  עולמם.  והשקפת  אישיותם  מתעצבות 
תוכניות  בעיצוב  חינוכיות,  תוכניות  בבניית  המורים  השתתפותם של 
לימודים ובתכנון דרכי הוראה והערכה. יש לחלץ את המורים ממיקומם 
כחוליה האחרונה בשרשרת ההוראה והחינוך. רק באופן כזה עשוי הדחף 
היצירתי שלהם להתחזק. לכך יש להוסיף הכשרה מקצועית שבה מושם 
דגש על שילוב של הוראה דיסציפלינרית ועבודה פדגוגית, כך שהמורים 

יפנו את כוח היצירה שלהם לשימוש בתוכני ההוראה כמנוף חינוכי.
אני מאמינה כי יש מקום וצורך לדון בשיפור מעמדם של המורים, 
בתנאי עבודתם, בשכרם ובהכשרתם. אך בלי שתינתן הדעת על שינוי 
את  והממלאים  ההוראה  מקצוע  כלפי  החינוך  קברניטי  של  בעמדות 

שורותיו, ספק אם אמנם יחול שינוי משמעותי במצבם.
 רות אוטולנגי היתה מנהלת האגף לחינוך על־יסודי במשרד החינוך 

ומרכזת ועדת דברת

פורמליות. בתהליך ההכשרה של המורים באוניברסיטאות ובמכללות 
אין התייחסות מספקת לתפקידו של המורה כמחנך כיתה, או לחלופין 

לתפקיד המחנך של המורה המקצועי. 
כאמור, הדילמה הזו "נפתרה" על־ידי הכנסתם של גורמים מחוץ 

לבית־הספר - מדריכים צעירים חדורי אמונה ובעלי כריזמה, אך חפים 
מכל אחריות מתמשכת ויומיומית לתהליך החינוך. כיצד השפיע המהלך 
הזה על המורים עצמם? רבים מהם התכנסו בתפקידי ההוראה וויתרו על 

השאיפה המהותית למורה - להיות משמעותי עבור תלמידיו. 
גם הגדרות השכר של המורה מחלישות את מצבו כמחנך. השכר, 
הוותק וכל מרכיבי קידומו של המורה גזורים כמעט אך ורק מהיקף שעות 
ההוראה הפורמלית שלו. המטבע של מערכת החינוך אינו ש"ח, אלא 
ש"ש - שעה שבועית. ההכנה לקראת שיעור, פעולות של הערכה, שיחות 
אישיות וקבוצתיות עם תלמידים - כל אלה אינן כלולות בהגדרת השכר 
של המורה. העדרם של חדרי עבודה שבהם ניתן להתכונן לקראת שיעור 

הביקורת הבלתי פוסקת על 
המורים, הזלזול בהם, המשתקף 

בדבריהם של מנהיגים, העדר 
ההתחשבות בצורכיהם - כל אלה 

מחזקים את תדמיתם השלילית 
של המורים ויוצרים נבואה 

המגשימה את עצמה

0.73%

1.55% מהתוצר, ובקוריאה 2.37% מהתוצר)תמ"ג( - 0.73% מהתוצר. ביפן שכר המורה הוא שכר המורה בישראל קטן מהתוצר הגולמי לנפש אחוז מהתוצר
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ה שנים רבות שאנשי חינוך, קובעי מדיניות ופעילים חברתיים ז
מוטרדים ממעמדו הפרופסיונלי של החינוך. יש דרכים שונות 
להעריך את הפרופסיה החינוכית: מידת השפעתם של המורים 
על תנאי עבודתם, מידת שליטתם על הכניסה למקצוע, מבנה 
השכר, דימוים הציבורי של המורים ועוד. מכל זווית שממנה בוחנים את 
הנושא מגיעים לאותה מסקנה: המקצוענות החינוכית, קרי הפרופסיה של 
המורים, סובלת ממעמד נמוך בהשוואה למקצועות כמו משפטים, רפואה, 
 Darling-Cohen and Ball, 1999( וסיעוד  אדריכלות  ראיית־חשבון, 

 .)Hammond, 1997; Lortie, 1975
חוקרי חינוך רבים ניסו להשיב על השאלה מה הופך את מקצוע החינוך 
האוטונומיה  לסוגיות  נוגעת  המקובלות  הגישות  אחת  יותר.  ל"מקצועי" 
וההשפעה על תנאי העבודה. התומכים בעמדה זו מציינים כי מורים נתונים 
עורכי־דין  של  מאלו  יותר  כבדים  ומינהליים  ביורוקרטיים  לאילוצים 
ולכן הרחבת האוטונומיה שלהם בכיתה תעצים  או פסיכיאטרים למשל, 
אותם. גישה אחרת מתמקדת בגיוס המועמדים להוראה ובמסלול הכשרתם. 
זו מציינים כי דרישות הכניסה למקצועות ההוראה נמוכות  בעלי עמדה 
בהרבה מאלה של המקצועות האחרים, וכתוצאה מכך קל יותר להיעשות 
החינוך  זו,  רופא שיניים. על־פי עמדה  או  מורה מאשר, למשל, אדריכל 
יוכל להפוך ל"מקצועי" יותר אם יקבל לשורותיו מספר מועט יותר של 
 Zeichner,( אנשים, ובכך יבטיח כי הנכנסים למקצוע יהיו מוכשרים יותר

2003(. גישה שלישית מצביעה על קשר בין המקצוענות החינוכית לדרכי 
 Louis et. al. 1995; McLaughlin and Talbert,( הארגון של בתי־הספר 
1993(. לדעת החוקרים התומכים בטענה זו, המפתח להגברת המקצוענות 
לשיפור  שיסייעו  כך  בתי־הספר  של  המחודש  בארגונם  טמון  החינוכית 

עבודת הצוות מה שיתרום ליצירת אווירה אינטלקטואלית בקרב הסגל. 
שינויים  המציעות  הללו,  מהגישות  אחת  בכל  אמת  גרעין של  יש 
מבניים וארגוניים שעשויים להועיל למקצוע. מעטים בלבד יטענו נגד 
ברירה קפדנית יותר של מורים או נגד בתי־ספר בעלי רוח צוות חזקה 
יותר. ואף על פי כן, בכל אחת מהגישות הנ"ל יש פגם יסודי, שכן הן 

ההוראה והחינוך אינם עומדים בציפיותיו של 
הציבור. שכר גבוה יותר ואחריות רבה יותר אינם 

מספיקים כדי לשפר את מעמד המורים. נדרש 
שיפור במקצוענות ההוראה

ר ז י י ל ' ג ע ל ו ש ו ' ג

חינוך - 
מקצוע 
לא יעיל
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É

אינן מתמקדות בקשר שבין הפרופסיונליות החינוכית לעבודת ההוראה 
עצמה. החוקרים בכל אחת מהגישות קושרים את הפרופסיונליות של 
המורים לאופן גיוסם והכשרתם, למידת השליטה שיש או שאין להם על 
הסביבה הלימודית, למבנה הארגוני של בתי־הספר, לתדמיתם הציבורית 
של המורים וכיוצא באלו. עם זאת, בשום מקום לא מוגדרת הפרופסיה 

החינוכית באמצעות הדרך שבה המורים מלמדים. 
כאשר אנשי חינוך בוחנים את המקצועות הנחשבים יותר, משפטים 
ורפואה למשל, הם נוטים להבחין באוטונומיה של העוסקים בהם, בשכרם, 
במעמדם ובתדמית שלהם. עם זאת, הם אינם מקדישים תשומת לב רבה 

לגורם החשוב ביותר - לטבעו של עצם העיסוק במקצועות הללו. על־פי 
תיאוריית המקצוענות שאציע כאן, מה שמקנה למקצועות את יתרונם 
התחרותי ומסביר את מעמדם וסמכותיותם הוא טבעה של העבודה ומהות 
העיסוק המקצועי. ובאופן ספציפי יותר: הדרך שבה אנשי מקצוע מגדירים 
את הבעיות שבהן הם מבקשים להתמחות, הדרך שבה הם מסווגים אותן 
ומטפלים בהן. לפי שיטה זו, המפתח לשאלת מקצועיותו של המורה טמון 
אפוא בהבנת השפעתה של הפרקטיקה החינוכית על תדמיתו של המקצוע. 
או במלים אחרות: מהו הגורם בעיסוק ההוראה היוצר את חולשתו של 

מקצוע החינוך? 

מן י ז : נעמה בנ ר ו אי
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32

תלמידים מספר 
בכיתה

בחטיבת ביניים 
בישראל יש כ־32 
תלמידים בכיתה. 
בחטיבת ביניים 

תלמידים, באיטליה בארה"ב 25 
21 תלמידים 

ובאיסלנד 19 
תלמידים )נכון 

)OECD ,2004 לשנת
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מקצוע  את תדמיתו של  המעצבים  בפרקטיקה  ממדים  יש שלושה 
כלשהו בציבור ולפיכך גם את מעמדו וסמכותו: 

את  כלשהו  מקצוע  מגדיר  שבאמצעותם  המושגים  בין  התיאום   .1
הבעיות שהוא מנסה לפתור ובין ערכים דומיננטיים בתרבות.

2. דרגת העקביות של הפרקטיקה בקרב הקהילה המקצועית.
3. מידת יכולתו של המקצוע לפתור את הבעיות שבתחום סמכותו.

הללו  הממדים  שלושת  בחינת  במהלך  שיתבהרו  הנקודות  אחת 
היא העובדה שאף שמעמדו של מקצוע החינוך קשור בחלקו באילוצים 
ביורוקרטיים, בדרכי הגיוס וההסמכה של המורים, בסוגיות של מגדר 
ובסוגיות אחרות - הרי שבאותה המידה לפחות הוא קשור בשיטה המגדירה 

את האופן שבו הם מלמדים. 

תיאום
מקצועות שונים מגדירים בעיות חברתיות בדרכים ייחודיות. עצם 
כינויו של דבר "מחלה", "סוגיה משפטית", "שאלה רוחנית" או "מפעל 
ניקח לדוגמה את בעיית  הנדסי" מלביש אותו בלבוש מושגי מסוים. 
השימוש בסמים. האם מדובר בבעיה משפטית או בבעיה רפואית? רופאים 
ומשפטנים יענו על כך בצורה שונה. אלה ואלה יסכימו כי מדובר בבעיה, 
אבל עורך־הדין יציע פתרון של חוקים מחמירים ואכיפה, ואילו הרופא 
יציע פתרון של התערבות רפואית וטיפול. מה הקשר בין שימוש בסמים 
למקצוענות חינוכית? ובכן, ככל שמקצועות מגדירים בעיות בדרכים 
כך  הדומיננטיים,  החברתיים  והערכים  הנורמות  את  יותר  שתואמות 
רואה  הציבור  כאשר  עוצמה  צוברים  מקצועות  קרי,  מעמדם.  מתחזק 
שהם מטפלים בבעיות הנכונות בדרך הנכונה. לכך יש רלבנטיות ישירה 
לחינוך, בין השאר משום שמטרותיו שנויות מאוד במחלוקת ומשתנות 
מה   - החינוך  יעדי  הקודמת,  המאה  של  החמישים  בשנות  הזמן.  עם 
צריך ללמד, מי צריך ללמוד ולאיזו מטרה, למשל - נראו לרוב בני־

נראים  שהם  מכפי  מאוד  שונים  האדם 
היום, והדבר מקשה מאוד על העוסקים 
בישראל  החינוך  מערכת  בחינוך. 
לרוב  מודל שנועד לספק  על  מבוססת 
בקריאה,  יסוד  מיומנויות  התלמידים 
ולהבטיח שמרבית  כתיבה ומתימטיקה, 
התלמידים ישלימו את לימודיהם בתיכון. 
זאת,  לעומת  רצינית,  אקדמית  למידה 
נשמרת למיעוט מיוחס. למעשה, תפישה 
בסיסיות  מיומנויות   - החינוך  של  זו 
לרבים, למידה רצינית למעטים - עומדת 
בבסיס הכשרת המורים, הסמכתם, פיתוחם 
והמערכת  בתי־הספר  ארגון  המקצועי, 
שבישראל,  היא  הבעיה  בכללותה. 
בארצות־הברית וברוב המדינות המתועשות 
האחרות, מטרות החינוך אינן מוגדרות עוד 
ויותר  יותר  אלה.  מונחים  של  באמצעותם 
דורשים  בכללו  והציבור  הורים  מחוקקים, 
התלמידים,  לכל  רצינית  אקדמית  למידה 
בלי הבדלי רקע או ביצועי עבר. וכאן טמון 
האיום על החינוך כמקצוע, שכן חרף קיומם 
של בתי־ספר טובים ומורים טובים, המקצוע 
בכללו רחוק מלעמוד במשימה. במקרים רבים 

הדרושות  לאיכות  או  לרמה  מתעלה  אינה  פשוט  החינוכית  העשייה 
לתמיכה בלמידה אקדמית אמיתית של כל התלמידים. וככל שמתרחב 
כך  הדומיננטיים,  החברתיים  לערכים  החינוכית  העשייה  בין  הפער 

שוקעים מעמדו וסמכותו של החינוך כמקצוע. 

עקביות הפרקטיקה
מימד נוסף של העשייה החינוכית, שיש לו השלכה ישירה על המעמד 
והסמכות של מקצוע, הוא עקביות הפרקטיקה. הבה נבחן ראשית את רעיון 
העקביות באמצעות דוגמאות ממקצועות אחרים, ואחר־כך נבחן אם וכיצד 
הוא בא לידי ביטוי במערכת החינוך. עקביות, בשימוש שאני עושה בה 
כאן, אינה מתייחסת רק לתוצאות עקביות, אלא גם לדרך עקבית לזהות, 
לפרש ולפתור בעיות נתונות. רוב העבודה המקצועית היא למעשה עקבית 
להפליא )Abbott, 1998(. דלקות אוזניים, הסכמי גירושים והטסת מטוסים, 
עם כל חשיבותם הייחודית ללקוחות, מטופלים בדרך־כלל באורח דומה 
מאוד בידי הרופאים, עורכי־הדין והטייסים האחראים לכך. דהיינו, לא 
זו בלבד שמקרים אלה נפתרים בדרך־כלל בלא קושי, אלא שהתהליך 
שבאמצעותו הם מזוהים, מנותחים ונפתרים מתאפיין בעקביות גבוהה בכל 

תחומי המקצוע. 
של  כוחה  המחשת  באמצעות  המקצוע  את  לחזק  יכולה  העקביות 
המערכת העומדת בבסיסו. במלים אחרות, עצם יכולתם של רואי־חשבון, 
מהנדסים, אדריכלים ועורכי־דין לפתור בקלות בעיות שהדיוטות אינם 
מסוגלים לפותרן, היא שמחזקת את מעמדם של מקצועותיהם. שנית, 
היכולת לפתור רבות מהבעיות בדרכים שגרתיות ועקביות משחררת 
 Bereiter( משאבים שכליים וחברתיים לטיפול בבעיות הקשות ביותר
היתה  יעילה  ובלתי  בעייתית  and Scardamalia, 1993(. חשבו כמה 
הפרקטיקה אילו כל מקרה היה דורש התלבטות והתחבטות. אין זאת 
החינוך  שלאנשי  או  שגרתית,  היא  מקצועית  פרקטיקה  שכל  אומרת 
מומלץ לעולם לא להתלבט, לעסוק בפתרון בעיות או להתייעץ. 
הטענה היא שהמקצועות מתחזקים כאשר כמה מן הבעיות 

ניתנות לאבחון ולטיפול מהירים ויעילים. 
החינוכית  העשייה  של  העקביות  שאלת  עולה  מכאן 
והשפעתה על הפרופסיונליות של העיסוק בחינוך, אבל גם 
במקרה זה השאלה היא איזו מטרה משרתת העקביות. שהרי 
מצד אחד, מי שמבקר בכיתות לימוד בכל העולם שם לב 
לעקביות יוצאת מן הכלל בדרך ארגונן של כיתות, באופן 
חלוקתם של תוכני הלימוד, בשיטת ההערכה וכדומה. ומצד 
שני, אם ההוראה מוגדרת במונחים של השכלה אקדמית 
עבור כל התלמידים, אזי העשייה החינוכית רחוקה בהרבה 

מלהיראות עקבית.
יש כמובן בעיות מתמידות הקשורות בדרך הנכונה 
בקלות  מתמסרות  שאינן  תלמידים,  של  חשיבה  לפרש 
לנסיונות של אבחון וטיפול הוראתי עקבי - כיצד לזהות 
להנהיר  וכיצד  להם  האופייניות  הטעויות  את  ולהבין 
למידה  סגנונות  בעלי  תלמידים  עבור  קשים  חומרים 
שונים, למשל - ויש כמובן מורים יוצאי דופן, המצליחים 
להניע גם את התלמידים החלשים ביותר לרמות למידה 
גבוהות, אך מקרים אלה נותרים בגדר יוצא מן הכלל 
ואינם הופכים לפתרונות כלל־מערכתיים. דרך אחרת 
זה של ציפיות גבוהות  זאת היא לומר שבעידן  לנסח 
מכל התלמידים, חסרות לחינוך גרסאות משלו לדלקות 
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אוזניים, הסדרי גירושים, הקמת גשרים ושאר בעיות שכיחות שפתוחות 
לטיפול מקצועי שגרתי. מנקודת מבטו של הציבור, אין סימנים מובהקים 
רבים להתפתחותה של פרקטיקה חינוכית בת־קיימא, ומי שסובל מכך הוא 

המקצוענות החינוכית.

יעילות הטיפול
החינוכית,  המימד השלישי של העשייה   - הטיפולים  יעילות  על 
בפשטות,  להרחיב.  צורך  אין   - החינוכית  הפרופסיה  על  המשפיע 
מקצועות שאינם מספקים ללקוחות תמורה נאותה לכספם בדרך־כלל 
אינם שורדים לאורך זמן. כפי שצריך היה להתבהר כבר, היעילות, כמו 
גם העקביות והתיאום, קשורים ביסודו של דבר ביעדיו המרכזיים של 
החינוך. ההישגים הנוכחיים של מערכת החינוך ומקצוע ההוראה היו 
נחשבים מספקים בהחלט במחצית הראשונה של המאה העשרים, אבל 
הם כמובן אינם מספקים ביחס ליעדים שמציבה החברה כיום. כמה יעיל 
אפוא הוא מקצוע ההוראה בהבאת כל התלמידים לרמה אקדמית גבוהה? 
למרות מאמציהם העצומים של רבים מן המורים ובתי־הספר, קשה לומר 

שמקצוע ההוראה מפגין יעילות מרשימה מבחינה זו.

סיכום - שינוי בהתייחסות למקצוע
המקצוענות  את  להבין  לעיל  שהובא  הניתוח  לנו  מסייע  כיצד 
פחות.  או  יותר  הופך מקצוע למקצועי  מה  החינוכית? פתחנו בשאלה 
אינספור אנשי אקדמיה וחינוך ניסו להשיב לשאלה הזו באמצעות מדדי 
שכר, אוטונומיה, נוהלי גיוס ורישוי ומדיניות ציבורית. על־פי ההיגיון 
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� McLaughlin, Milbrey, W. (1993). “What Matters Most 
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Policy Coherence”. In Fuhrman, Susan, H., (Ed.), 
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Jossey־Bass.
� Zeichner, K. (2003). The Adequacies and 
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היה  אילו  אלה,  בטיעונים  שהוטמע 
קשה יותר להיעשות מורה ואילו ניתנו 
גבוה  שכר  יותר,  רב  חופש  למורים 
יותר, היה מעמדם  ואחריות רבה  יותר 
המקצועי עולה. הבעיה בהשקפה זו, כפי 
שטענתי, היא שאין היגיון רב בשקילת 
בעל  של  מעבודתו  בנפרד  המקצוע 
נועדו  הכל,  לכך, אחרי  המקצוע, שכן 
החינוכית  העשייה  מטרת  המקצועות. 
היא ללמד ילדים, ומעמדו של המקצוע 
קשור ישירות לאופן שבו מבצעים בעלי 

המקצוע את עבודתם. 
לראות  עשויים  הקוראים  מן  כמה 
בניתוח זה עוד ניסיון "להפיל את התיק" 
מן  רבים  הכוונה.  זו  לא  המורים.  על 
המורים הם מוכשרים, מסורים וחרוצים, 
אבל הם פועלים בתוך מערכת שלא תוכננה כדי להשיג את היעדים שדורש 
הציבור. מעטות המכללות למורים שמציידות את פרחי ההוראה בידע, 
במיומנות ובניסיון הדרושים כדי לאפשר לתלמידים מכל רקע ובעלי כל 
סגנון למידה להגיע לרמות גבוהות של למידה אקדמית. ובאותה מידה, 
מעטות הן המכללות או הסדנאות לפיתוח מקצועי שמספקות למורים 
הזדמנויות למידה מתמשכות ורציניות לצורך התמודדות עם הבעיות 
הדוחקות ביותר של המקצוע. מעטים גם המנהלים שיודעים מספיק על 
הוראה ועל הדרכים המתאימות לתמוך בעשייה חינוכית איכותית בבתי־
הספר שלהם. הקהילה האקדמית צריכה גם היא לקחת אחריות, שכן לא 
נכתבו די עבודות מחקר על ההוראה עצמה, על הדינמיקה הכיתתית או 
על המשאבים הדרושים לתמיכה בהצטיינות בהוראה. ובנסיבות אלה, אין 
פלא שהפרקטיקה הכיתתית אינה עקבית או יעילה במיוחד במענה שהיא 

נותנת לציפיות הנוכחיות. 
לכל הדברים הללו יש חשיבות גדולה עבור המעוניינים בחיזוק מעמדו 
המקצועי של החינוך, שכן אם המקצוענות נגזרת מן העשייה המקצועית, 
אזי רק מאמצים שיטתיים לשיפור ההכשרה המקצועית, הפיתוח המקצועי, 
המנהיגות וחקר ההוראה והלמידה יוכלו לעזור למורים לשפר את סמכותם 
ואת מעמדם המקצועי. הנסיונות לשנות את דרכי גיוסם והסמכתם של 
מורים חדשים, העלאת שכרם וחיזוק השפעתם על כיתותיהם ועל קובעי 
באופן  ישפיעו  לא  אלה  אך  חשובים,  צעדים  הם  החינוכית  המדיניות 
משמעותי על מעמדו של המקצוע החינוכי אם לא ילוו בשינויים שיתמכו 
במצוינות בהוראה מן הסוג המצופה יותר ויותר ממורים, הן בישראל והן 

במדינות אחרות.

ד"ר ג'ושוע ל' גלייזר הוא חוקר באוניברסיטת מישיגן ומתמחה בתחומים של 
פרופסיונליות ורפורמה בחינוך 

מקורות:

 הקוראים עשויים לראות 
בניתוח זה עוד ניסיון להפיל את 

התיק על המורים. לא זו הכוונה. 
 רבים מן המורים מוכשרים, 

 מסורים וחרוצים, אבל הם 
 פועלים בתוך מערכת שלא 

תוכננה כדי להשיג את היעדים 
שהציבור דורש
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חולק; מ אין  כך  על  המורים בשפל,  המקצועי של  עמדם 
השכר הנשחק, מספרם היורד של המועמדים למסלולי 
קריירה  לילדיהם  המאחלים  ההורים  מיעוט  ההכשרה1, 
של מורים, ועוד. מקובל למקד את תשומת הלב בסוגיית 
השכר ותנאי העבודה של המורים ולטעון שרק שיפור ניכר בהם יוביל 
לשינוי המיוחל. יש הרואים במורים עצמם ובאיגודים המקצועיים שלהם 
אחראיים למעמדם הירוד, ויש המייחסים אותו לתהליכים גלובליים בלתי 
נשלטים ובלתי הפיכים, בבחינת "זה המצב, ואין מה לעשות". הטענות 
הללו פשטניות, וקבלה שלהן תותיר את המורים לבוסס בבצת מעמדם. 
אם אנחנו רוצים באמת לשפר את מעמדם המקצועי של המורים, עלינו 

להתחקות אחר הגורמים המבנים אותו ככזה ולסמן נתיבים לתיקון. 
התבוננות במערכת החינוך מגלה שני הלכי רוח מרכזיים המאיצים 
את ההידרדרות במעמד המורים. הלכי הרוח הללו משתלבים בתפישות 
עולם כוללות, הבאות לידי ביטוי בתהליכים מעשיים בדמות החלטות, 

תוכניות וחוקים. 

להחזיר 
הוראה 
ליושנה

פועלי הוראה, התאחדו!

שני הלכי רוח עיקריים מאיצים את 
ההידרדרות במעמד המורה: המוסכמה 
המגמדת שלפיה "כל אחד יכול להיות 

מורה" ותפישת המורים כפועלי הוראה 
ולא כמחנכים נושאי בשורה. כך הולכות 

הציפיות מהמורים ומתמעטות, והכרסום 
בסמכויותיהם הולך וגדל.  ניר מיכאלי, 

מורה ודוקטורנט, מציע פתרונות

מחזיק מעמד            
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מחזיק מעמד            

             

 : ן הלך רוח ראשו

ההוראה איננה פרופסיה

בקרב הציבור הרחב ונציגיו ברשויות השונות רווחת ההנחה שלפיה 
הוראה וחינוך הם בבחינת עיסוק שכל בר־דעת יכול למלא. מקצוע ההוראה 
אינו מושווה לפרופסיות כגון רפואה, עריכת־דין או עבודה סוציאלית,2 
אלא להורות. כשם שלא נדרשת שום הכשרה פורמלית ורכישת "תעודת 
הורות", כשם שרוב ההורים מתפקדים בצורה סבירה ללא ארגון יציג, 
להיות  יכול  אחד  מחייב, כשם ש"כל  וקוד אתי  קביעות  הסכמי שכר, 
הורה" - כך "כל אחד יכול להיות מורה". ומאחר שההוראה אינה פרופסיה, 
צריך למשוך להוראה "אנשים טובים". ומיהם "האנשים הטובים"? אלה 
שממוקמים במעלה טבלת ההישגים המדידים: ציונים בתעודת הבגרות 
ובמבחנים הפסיכומטריים, תארים אקדמיים והכנסה. "הכי טובים" הם 
"המצליחנים" למיניהם - עורכי־דין, מנהלי עסקים, יזמי הייטק. אלה, 
כך מקווים כולם, יבואו להשרות מרוחם על מערכת החינוך, ולו לשעה 
בלבד. בעיני הציבור, "האנשים הטובים" האלה עדיפים לאין שיעור על 
בוגרי מכללות החינוך המייעדים עצמם להוראה. במלים אחרות, "אנשים 
טובים" משמעו גם שבעלי המקצוע, כלומר המורים, אינם ראויים. הלך 
הרוח הזה בא לידי ביטוי ומובנה על־ידי תהליכים רבים המתרחשים הלכה 

למעשה. הנה שניים לדוגמה: 
שבירת ארגוני המורים. האיגודים המקצועיים של המורים מעוררים 
איבה בציבור הרחב. הם נתפשים כמשביתי משק סדרתיים לשם תוספות 
שכר והטבות שאין להן הצדקה )"הלוואי עלי ימי העבודה הקצרים שלהם 
וכל החופשים שלהם"(. לאלה מצטרפות אסוציאציות על "שחיתויות" של 

האיגודים וראשיהם.
לתחושות הללו שותפים גם מורים המעיינים בתלוש השכר העגום 
ארגוניהם  שמנהלים  התועלת"  "חסרי  המאבקים  בכל  ונזכרים  שלהם 
בשמם. העניין קצר המועד שהמורים מגלים בארגוניהם כשמחולק השי 

השנתי רק מחזק את התחושות הללו. 
ארגוני  והאוצר,  החינוך  והמנהיגים של משרדי  הפקידים  מבחינת 
שינויים  מונעים  המורים  ארגוני  לדעתם,  אדום.  סמרטוט  הם  המורים 
ורפורמות ומחבלים ביעילות, בקדמה ובמצוינות שהם מנסים להחדיר 

למערכת החינוך. בראיון הפרישה עם אורי יוגב, אז 
הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ניתן לגישה 
השפעה  האוצר  שלפקידי  כיוון  בוטה.  ביטוי  זו 
מכרעת על עיצוב מדיניות החינוך,3 כדאי להיזכר 
במה שאמר: "חלק גדול מהבעיה במערכת החינוך 
השיתוק  הגדולים,  הוועדים  המורים;  ארגוני  הם 
שהם יוצרים במערכת. הם מעודדים בינוניות וחוסר 
מקצועיות. כיום יש תמימות דעים שצריך לעשות 

ניתוח שורש לגבי העבודה המאורגנת בחינוך".4 
העבודה  שבירת  פירושו  שורש"  "ניתוח 
הדבר  כי  לשבור?  ולמה  המורים.  של  המאורגנת 
יאפשר לרסק את ההסכמים הקיבוציים, להכניס 
למערכת את "האנשים הטובים" על בסיס חוזים 
אישיים, ובסופו של דבר לצמצם את תקציב החינוך 
זה  יותר. המציאות שתיווצר בעקבות תהליך  אף 
היא של המון עובדי הוראה מדולדלי תנאים, חסרי 
ו"כוכבים" בודדים שיזכו  ומקוצצי שכר,5  הגנות 
ושער  צבע  כתבות  יעטרו  מכובדים,  לתגמולים 

ויוכיחו קבל עם ותקשורת שלא צריך להיות "מורה מדופלם" כדי להצליח. 
ארגוני המורים הם חממה המטפחת את ההוראה כפרופסיה ומגינה 
עליה. ככל שהארגונים חזקים יותר, כך הם מצליחים לעמוד אל מול 
השתרשותו של הלך הרוח שלפיו ההוראה אינה פרופסיה. בשם ההכרה 
בחשיבותה ובמשמעותה, כמו גם בקושי הכרוך בפרופסיה, יכולים ארגוני 
מורים חזקים למנוע את הכנסתם של אותם "אנשים טובים" לחדרי המורים. 
ההקפדה על הכשרה משמעותית, השתלמויות, ניסיון, מחויבות ומרכיבים 
פרופסיונליים אחרים נשמרת לא מעט בזכות עוצמתם של ארגוני המורים 

ופעילותם נגד אותו הלך רוח רווח. 
אוניברסיטיזציה של הכשרת המורים. מהלכי שינוי שמתחוללים 
ומבנים אף הם את הלך  בימים אלה מבטאים  בעולם הכשרת המורים 
הרוח השוחק את מעמדו המקצועי של המורה. תהליכי ה"אקדמיזציה" 
שאיפיינו את הכשרת המורים מאז שנות השבעים מוחלפים עתה בתהליכי 
"אוניברסיטיזציה", ואלה מרוממים את הלימוד הדיסציפלינרי על חשבון 

הלימוד החינוכי והפדגוגי. 
תהליכי האקדמיזציה נוצרו כדי לשפר את מקצועיותו של המורה, 
מעמדו והדימוי שלו באמצעות הענקת תואר אקדמי לצד תעודת ההוראה 
המקצועית. התואר B.ed, שהוענק על־ידי המכללות, איפשר להן לשמור 
על ייחודן כמכשירות מורים מ"השטח" ולשלב עבודה מעשית בהוראה 
אקדמית באקלים חינוכי תומך ואינטימי. לעומת זאת, מסלול הכשרת 
המורים האוניברסיטאי מאפשר לבעלי תואר BA לקבל תעודת הוראה 
האוניברסיטאות,  מבחינת  בחינוך.  קורסים  כמה  של  מקוצר  בתהליך 
"לא  חורג", למעשה  "ילד  היא  מורים  הכשרת 
הוא  תפישתן,  על־פי  תפקידן,  שכן  חוקי", 

להכשיר את הסטודנטים לעשייה מחקרית. 
המתקפה על המכללות לחינוך באה מכיוונים 
שונים - מתוכנית הטלוויזיה של אמנון לוי, שבה 
גימגמו פרחי הוראה תשובות מביכות לשאלות 
והגיע  נרחב  ציבורי  הד  שעורר  מה  טריוויה, 
לדיון מיוחד בוועדת החינוך של הכנסת, ועד 
להמלצות של ועדת דברת להעביר את הכשרת 
על  דגש  יושם  שם  לאוניברסיטאות,  המורים 
של  עיצובם  על  ולא  דיסציפלינרית  הכשרה 
אנשי חינוך והוראה. המהלך הזה נתמך על־ידי 
פקידי האוצר, המריחים חיסכון תקציבי, ומקודם 
למרבה הפלא6 גם על־ידי הנהגת משרד החינוך; 
הוא מוביל את המכללות לשני ערוצי פעולה 
מקבילים וסותרים: ערוץ של מאבק משותף נגד 
הקיצוצים, וערוץ של השלמה עם המצב ותחרות 

עם המכללות האחרות, "היריבות". 

כאשר המורים נתפשים כעובדים 
 צייתנים על פס הייצור החינוכי, 

אין פלא ששכרם נמוך; השכר הזה אכן 
הולם את הגדרת תפקידם

12.3%

המורים בישראל ירידת שכר 
3,558 שקל בממוצעבממוצע, וב־2006 על הוא עמד על 4,055 שקל האחרונות ב־12.3%. ב־96' בישראל ירד בעשר השנים שכרו של מורה מתחיל 
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בבסיס "רפורמת האוניברסיטיזציה" עומד אותו הלך רוח שלפיו המורה 
ולא  בדיסציפלינה,  הבקיא  גבוה,  פסיכומטרי  ציון  בעל  מורה  הוא  הראוי 
מורה הנושא ייעוד חברתי וחינוכי. הרפורמה הזו עלולה לפגום בתהליכים 
המתרחשים בשנים האחרונות בשדה הכשרת המורים, כמו מסלולים ייחודיים 
הדיסציפלינרי;  הלימוד  פני  על  ובחינוך  בחברה  העיסוק  את  המדגישים 
 PDS -( פרויקטים של הגברת מעורבות הסטודנטים בעשייה הבית־ספרית
ידע  ותוכניות לפיתוח  ומחקרים   ;7)Professional Development School
הוראה עדכני ורלבנטי. תהליכים אלה ואחרים עלולים להיפגע משום שאינם 

מתיישבים עם הצבתו של הלימוד הדיסציפלינרי במרכז. 
הכשרה אקדמית ייחודית ומשמעותית היא תנאי יסודי ליצירתה ולביסוסה 
של כל פרופסיה.8 דלדול מרכיבי החינוך וההוראה בתהליך ההכשרה פירושו 
החלשתה של ההוראה כפרופסיה, וכפועל יוצא מזה המשך הכרסום במעמדה. 

 : הלך רוח שני

המורים כפועלי הוראה
על־פי הלך הרוח השני, המורים משמשים פועלי הוראה. הציפיות מהם 
הולכות ומתמעטות, והכרסום בסמכויותיהם הולך וגובר. ניתן לסמן שלושה 
שלבים היסטוריים בהגדרת תפקידם של המורים: בתקופת היישוב וראשית 
המדינה תיפקדו המורים כשליחים וחלוצים בעלי ייעוד חינוכי, חברתי ולאומי. 
משנות החמישים ועד שנות התשעים נעשה מאמץ לשלב את הייעוד הזה 
בהתמקצעות פדגוגית על־ידי רפורמת האינטגרציה, שהעמידה את המורה 
במרכז התהליך החינוכי כבעל תפקיד חינוכי כולל. משנות התשעים אנו 
עדים למהלך של צמצום ניכר בתפקידם של המורים, המנותבים יותר ויותר 
להתמקדות בתחומי הדעת. אפילו בבית־הספר היסודי המציאות השתנתה, 
ובמקום המחנכת האחת פוגשים התלמידים כעשרה מורים בשבוע. תהליך 
זה מקביל למתרחש בעולם הרפואה. רופא המשפחה איבד את בכורתו לטובת 
רופאים מומחים לאיבר או תת־איבר כלשהו. הרפואה בת ימינו נעדרת ראייה 
הוליסטית המתייחסת לגופנו כמכלול, שלא לדבר על גופנו ונפשנו כמכלול. 

כתוצאה מכך פורחת הרפואה האלטרנטיבית לסוגיה. 
בדומה לכך, גם בתי־הספר מתמלאים בבעלי תפקידים מיוחדים ובגופים 
חיצוניים בעלי מומחיות, מה שמצמצם את תפקידם של המורים. המגמה הזו 

מועצמת על־ידי כמה תהליכים: 
סטנדרטיזציה. אחת ההמלצות הבודדות של ועדת דברת שזוכה למימוש 
נוגעת להקמתה של רשות ארצית למדידה והערכה )ראמ"ה(. הרעיון הוא 
שיש לחתור להאחדה של תוכניות הלימודים ולהכפפתן להערכה תקפה 
נועדו לכוון את המורים ליעדים מוגדרים,  ומהימנה. ההאחדה וההערכה 
שיאפשרו "אחריותיות" )accountability( שלהם ביחס ל"תוצרי" עבודתם. 
המגמה הזו זוכה בשנים האחרונות לביקורת מגוונת ונמרצת.9 בדבר אחד 
אין ספק: הסטנדרטיזציה מצמצמת את האוטונומיה המקצועית של המורה. 
יכולת המורה לגייס את אישיותו לטובת ההוראה תלך ותצטמצם; המימד 
היצירתי בעבודתו יפנה את מקומו למילוי ביורוקרטי של מטלות ולהקפדה 

מכניסטית על עמידה ביעדים. 
הצרת אופקי עבודת המורה. המבנה והאופי של עבודת המורה מצמצמים 
את יכולתו להעמיק ולהגביה מבט. מבחינה אחת המורה חופשי - הוא נהנה 
מ"דלת סגורה", המאפשרת לו לעשות בכיתה "ככל העולה על רוחו". ואכן, 
איש אינו מתעניין בתהליכים שהוא מחולל שם, שכן תהליכי ההוראה והלמידה 
אינם נחשבים. מה שנחשב הוא התוצאות - עמידה במבחנים וזכאויות לתעודת 
בגרות, כלומר עמידה בסטנדרטים. באופן זה המורה הופך ל"מוציא אל הפועל". 
מרכיבים אחרים המחזקים מגמה זו נובעים ממשטר החיים בבית־הספר: 
הדדית  צפייה  באמצעות  עמיתים  מורים  נסיונם של  מתוך  למידה  העדר 

משרד�החינוך
המינהל�הפדגוגי

ארגון�המורים
העל–יסודיים

בשיתוף�עם

‰‡Â˘‰†˙‡¯Â‰Ï†ÈÊÎ¯Ó‰†¯ÙÒ‰–˙È·†ˇ†Ì˘Â†„È
ÌÈ¯ÂÓ†˙¯˘Î‰Ï†‰Ó‚Ó‰

˙Â‰ÊÂ†‰‡Â˘

שאלת�מקומה�של�השואה�בעיצוב�הזהות�היהודית�והישראלית�ממשיכה

להעסיק�את�הציבור�בישראל�גם�כיום,�שישים�שנה�לאחר�השואה�וסמוך

לציון�שישים�שנה�למדינת�ישראל.

הכנס�הארצי�השני�למורים�יעסוק�בהיבטים�השונים�של�היחס�בין�שואה

�יהודית�בתפוצות, �וזהות �שואה �וזהות�בישראל, �שואה לזהות:

ומשמעויותיה�האוניברסליות�של�השואה.�בכנס�נבחן�כיצד�מקומה

של�השואה�בזהות�משפיע�על�תודעתם�של�תלמידים�ושל�אנשי�חינוך

וכיצד�הדבר�משליך�על�המעשה�החינוכי.

הכנס�מיועד�לכל�העוסקים�בתחום�הוראת�השואה�בבתי�הספר,�במוסדות

הוראה�והדרכה�לבני�נוער�ובחינוך�הבלתי–פורמלי.

הכנס�ייערך�בבית�הספר�המרכזי�להוראת�השואה�ביד�ושם�ויכלול מושבי
מליאה,�קבוצות�דיון,�סיורים�באגפי�המוזיאון�החדש�שביד�ושם,�וכן�סדנאות

שבהם�יציגו�אנשי�חינוך�פרויקטים�חינוכיים�ותוכניות�למידה�שהופעלו

בהצלחה�ויש�בהן�עניין�למורים�אחרים.
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לפי נתונים שהתפרסמו בעיתון "הארץ" ב־11.12.06.    1
ר' לדוגמה: נעמה צבר–בן־יהושע, דן גבתון )1995(, "דרושים מכוונות לידע וקוד אתי    2
- הערות אחדות על פרופסיונליזציה של ההוראה". בתוך: אבנר בן־עמוס ויעל תמיר 
)עורכים(, "המורה בין שליחות למקצוע". רמות, אוניברסיטת תל־אביב, תל־אביב. או 

נמרוד אלוני )1997(, "אתיקה מקצועית למורים ותפקודם כאליטה משרתת", בתוך 
איתן פלדי )עורך(, "החינוך במבחן הזמן", עמותת המורים לקידום ההוראה והחינוך 

מיסודה של הסתדרות המורים, תל־אביב. 
רותי סיני, "מחקר: משרד האוצר הוא החזק ביותר במערב", "הארץ", 8.11.06.    3

מתוך: מירב ארלוזורוב, " צריך לפרק את המינהל", "הארץ", 5.5.04.    4
הצצה למציאות העתידית הזו ניתן לראות בסדרת כתבות של יולי חרומצ'נקו    5

ב"הארץ" בקיץ האחרון, על העסקת מורים כעובדי קבלן )2.7.06, 9.7.06(.
מן הסתם ניתן להסביר זאת בשילוב שבין הכורח לקצץ תקציבים ובין תפישה    6

שמאדירה את הלימוד האוניברסיטאי ה"טהור". 
משה זילברשטיין, מרים בן־פרץ, נח גרינפלד )2006(, "מגמה חדשה בתוכניות    7

ההכשרה של מורים - שותפות בין מכללות לבין בתי־ספר - הסיפור הישראלי", 
מופ"ת, תל־אביב. 

על־פי שרה זיו, בכנס על אודות המכללות האקדמיות לחינוך שנערך במכון מופ"ת    8
במרץ 2006. 

 9Linda Darling־Hammond, “Standards and Assessments:
Where We Are and What We Need”, Teacher College Record, 16.2.03.

את פריחתם של גופי החינוך של המגזר השלישי אפשר לייחס, בין השאר, גם לסיבה    10
זו. 

בשיעורים, העדר ישיבות מורים המוקדשות לדיון רצוף ומעמיק במטרות 
בית־הספר, ריצה קצרת נשימה מכיתה לכיתה ללא הפוגה לצורך חשיבה 

על מהות העבודה ותכליתה ועוד. 
גם ארגוני המורים תורמים בדרכם להרחקת המורים מחשיבה מעמיקה 
על משמעות עבודתם. התהליך שבו ארגוני המורים הופכים למועדוני 
צרכנים המעניקים הנחות, נופשונים ומופעים אינו תורם לעיצוב תודעתם 

המקצועית של המורים. 
התהליכים שמנינו מצמצמים אפוא את התפקיד, הסמכות והאחריות 
מגמה  התעשייה מתפתחת  בעוד שבעולם  המורים.  כתפי  על  המוטלים 
המבקשת להפוך את העובדים לשותפים באמצעות הגדלת מרחבי האחריות 

והיצירה שלהם, בשדה החינוך המגמה היא הפוכה. 

הפיכת המורים לפועלי הוראה פוגעת במעמדם בשני אופנים: 1. עומס 
העבודה הרב מקשה על היכולת לדמיין, לחשוב ולפתח את המקצוע, ועוד 
פחות מכך להתמודד על מקומו בחברה. 2. האופי המכניסטי של ההוראה 
מרדד את יוקרתו של המקצוע וממילא גם את הביקוש לו. המעוניינים לעסוק 
בחינוך מתוך תחושת ייעוד ושליחות מאתרים אלטרנטיבות שמאפשרות 

להם ביטוי עצמי ומרחב פעולה.10

נגד הרוח: 

מפועלי פס ייצור לשותפים 
כאשר המורים נתפשים כעובדים צייתנים על פס הייצור החינוכי, אין 
פלא ששכרם נמוך; השכר הזה אכן הולם את הגדרת תפקידם. כדי לחולל 
תמורה במעמדם יש לשנות את הגדרת התפקיד של המורה ואת הציפיות 
ממנו. יש להפוך את המורים מפועלי הוראה למחנכים. לשם כך יש להעצים 
את האוטונומיה המקצועית של המורים - להקנות יתר מרחב וגמישות, 
לעודד יתר שותפות ויצירתיות, להפוך אותם לשותפים מלאים להבניית 
מערכת החינוך בכלל ולטיפוח ההגדרה הפרופסיונלית העצמית שלהם 

בפרט. אסמן בקצרה שלושה ערוצי פעולה: 

הצמחת  ועידוד  התמיכה  הגברת  הבית־ספרי.  השינוי  ערוץ  חיזוק 
המורים  של  פעילה  למעורבות  זמן  פינוי  הבית־ספרית.  בגזרה  שינויים 
בתהליך שינוי הכולל לימוד תיאורטי, סימון חוסר הנחת והתוויית יעדים, 
בית־ספרי  מודל  ותכנון  שונים  ובית־ספריים  פדגוגיים  דגמים  עם  מפגש 
ובניית תוכנית עבודה להגשמתו. האגף לבתי־ספר ניסויים במשרד החינוך 
שלהם  בתי־הספר  את  המעצבים  מורים  כזה.  פעולה  לערוץ  דוגמה  הוא 
הופכים למחויבים ונלהבים, או כמו שאמר שר החינוך לשעבר, פרופ' אמנון 

רובינשטיין, על מקימי בית־הספר קדמה - ל"מורים עם ברק בעיניים". 
יצירת זירות של למידה מהניסיון. טיפוח למידה מתמדת של ציבור 
המורים כבסיס להפיכתם לשותפים בעיצוב המערכת החינוכית וכחממה 
לטיפוח מקצועי משמעותי. למידה כזו צריכה לאפיין הן את מסלולי הכשרת 
המורים והן את תהליכי הלמידה והפיתוח בבתי־הספר. במסגרת 
הכשרת המורים יש לפעול לחיזוק ו/או ייסוד של מסלולים 
המתאפיינים בקישור בין השטח לאקדמיה. במסגרת המערכת 
הבית־ספרי,  במישור  צוות  עבודת  של  מסגרות  למסד  יש 
כלל  על  החינוכי־ערכי.  ובמישור  הדיסציפלינרי  במישור 
המורים להשתייך לרשתות מורים שמעבר לתרומתן לפיתוח 
המשמשים  לגופים  יהפכו  ההוראה,  ידע  ולטיפוח  מקצועי 

לחשיבה, להבעת עמדה ולהשפעה על המערכת כולה. 
הגברת העיסוק הפדגוגי בארגוני המורים. ארגוני המורים 
חייבים לשמש מובילים של המהלך הפדגוגי הפרופסיונלי. 
שלהם  המקיפה  והארגונית  האנושית  האידיאית,  התשתית 
צריכה להיות בסיס להפיכתם של המורים לשותפים יצירתיים 
להוסיף  יש  ההשתלמות  ולכיתות  השביתות  לחמ"לי  החינוך.  בתהליך 
בסניפי הארגונים גם שולחנות למפגש ולטיפוח של רשתות מורים. את 
אמצעי התקשורת הארגוניים דוגמת אתרי האינטרנט, כתבי־העת והעלונים 
יש למקד בסוגיות הללו. יש להגביר את שיתוף הפעולה עם גופים אקדמיים 
ומרכזי פסג"ה כדי לחזק ממדים פדגוגיים במסלולי ההכשרה וכדי לתמוך 
ולהנחות שיח מורים מתמשך. חשוב להדגיש שאין כאן כוונה שבשם הייעוד 
הפדגוגי יזנחו ארגוני המורים את תפקיד האיגוד המקצועי שלהם, נהפוך 
והן את  הוא; ההנחה היא שהעיסוק הפדגוגי יחזק הן את מעמד המורים 

הארגונים, ובכך יגביר את עוצמתם הציבורית והפוליטית. 
הלכי הרוח שצברו תאוצה בשנות התשעים והתהליכים המבנים אותם 
מנכרים את המורים מעבודתם ומתפקידם. רק פרקטיקות פדגוגיות של 
חזקה,  כפרופסיה  ההוראה  את  לבסס  עשויות  ומעורבות  פיתוח  לימוד, 
להעצים את תחושת השייכות ולהפוך את המורים מפועלי הוראה מנוכרים 

למחנכים שותפים.

ניר מיכאלי הוא מורה בסמינר הקיבוצים ובמכון כרם ודוקטורנט בבית־הספר לחינוך של 
אוניברסיטת תל־אביב

מבחינת האוניברסיטאות, 
הכשרת מורים היא "ילד 

חורג", למעשה "לא חוקי", 
שכן על־פי תפישתן, תפקידן 

הוא להכשיר סטודנטים 
לעשייה מחקרית 

הערות:
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8%

השכר הממוצע של פסיכולוגים במגזר הציבורי עליית שכר המורים בישראל
שכר המורים עלה ב־8% בלבדהאחיות, ההנדסאים והמהנדסים עלה בכ־30%. בישראל עלה בשנים 1997–2004 ב־55.5%. שכר 

מחזיק מעמד            

             
 רפורמות באנגליה

ערכת החינוך האנגלית עברה סדרה של רפורמות במהלך מ
שני העשורים האחרונים: החל בתוכנית לימודים ארצית, 
מבחנים מתוקננים לבני שבע, 11 ו־14, ביקורות סדירות 
בבתי־הספר, אפשרות בחירה בין בתי־ספר ו"שוק חינוכי", 
ניהול עצמי בבתי־הספר, ניהול מורים על־פי תוצאות ותוכניות הוראה 
מפורטות ביותר עבור אוריינות ומתימטיקה בחינוך היסודי. כמו כן הוגדל 
הללו  הרפורמות  המורים.  שכר  זה  ובכלל  לחינוך,  הממשלתי  המימון 
פירסמו את שמה של מערכת החינוך האנגלית כאחת הטובות בעולם, 

ואף דו"ח דברת, למשל, כלל בין המלצותיו המרכזיות כמה מהן. 
האם המודל האנגלי מספק לנו הצצה אל העתיד החינוכי שלנו? ואם 
כן, האם זהו חזון שעלינו לאמץ או מגמה שיש להתנגד לה? פרופ' שרון 
גווירץ, מנהלת־משותפת במרכז לחקר המדיניות הציבורית בקינגס קולג' 
לונדון, מנסה לענות על שאלות אלה בשיחה עם ד"ר אדם לפסטיין, 
העוסקת במצבו הנוכחי של החינוך באנגליה והשפעת הרפורמות על 
הפרופסיונליות של המורים. גווירץ נחשבת מומחית מובילה בתחומים 
אלה. נוסף למחקרים הרבים שערכה בנושא מדיניות החינוך באנגליה, שוק 
החינוך והשוויון בחינוך, היא אירגנה באחרונה סדרת סמינרים שקיבצו 
יחדיו את מיטב החוקרים בתחום השינויים החלים בתפקידי מורים, בזהותם 

המקצועית ובמקצוענות שלהם.
שאלת מקצוענותם של המורים תופסת מקום מרכזי בשיח החינוכי 

מבחן הרפורמות - ציון נכשל?
הרפורמות התכופות הנגזרות על מערכת החינוך באנגליה הפכו את המורים לטכנאי הוראה 

המודרכים להפיק מתלמידיהם ציונים גבוהים על חשבון הוראה אמיתית ואינטימית. פרופ' שרון 
גווירץ, מנהלת במרכז לחקר המדיניות הציבורית בקינגס קולג', לונדון, מציעה לאנשי חינוך 

בישראל: "התנגדו לכל רפורמה שתהפוך אתכם למצייתים לתכתיבים מגבוה"

אדם לפסטיין

האנגלי. המתנגדים טוענים שגישת התכתיבים )top-down( הממשלתיים 
ופגעה בסמכויותיהם. אחד  מיומנויותיהם של המורים  הביאה לרידוד 
אופיין  על  מגן  ר,  רּבֵ ּבָ מייקל  פרופ'  באנגליה,  הרפורמות  מאדריכלי 
המוכתב של הרפורמות וטוען שהן היו הכרחיות לקידום המורים ממצב של 
בורות בכל הנוגע לעבודתם למצב שבו הם מבינים את מה שהם עושים. 

פרופ' גווירץ, האם את מקבלת את הניתוח של ברבר לגבי בורות 
המורים? 

"אני חושבת שזאת ערימה של... מה שצריך לזכור בקשר לאנשים 
המעורבים בבנייה המחודשת הזאת של מערכת החינוך באנגליה - טוני 
בלייר ומייקל ברבר למשל - זה שהניסיון שלהם מקורו בבתי־ספר של 
רשויות חינוך מקומיות מסוימות במרכז לונדון, כמו ֵהְקני ואיזלינגטון. 
הרשויות הללו הן מהעניות ביותר באנגליה, ובתי־הספר שלהן מאתגרים 
ביותר. אמנם יש שם הרבה מאוד מורים מסורים, אבל הם עובדים נגד 
כל הסיכויים. למרות שמצבו של החינוך לא היה מלהיב במיוחד ברבעים 
מסוימים של לונדון - חלקית כתוצאה מפירוק רשות החינוך של מרכז 
לונדון בידי מרגרט תאצ'ר - הרי שבשאר המדינה רוב בתי־הספר התנהלו 
כמו שצריך: ההורים היו מרוצים, המורים עשו עבודה טובה, ולא היתה 

בעיה גדולה". 
אבל במונחי ציונים המצב השתפר, לא כן?

"אתה באמת חושב כך?". 
ציוני האוריינות לבני 11 עלו ב־18 נקודות בין 1996 ל־2004. 

"המורים מכינים את התלמידים במיוחד לבחינות, ולכן זה נראה כאילו 
מערכת החינוך כולה משתפרת. בפועל מחקרים מראים אחרת. מרגרט 
בראון, למשל, בדקה את המבחנים במתימטיקה שתלמידים עשו שנה 
אחר שנה לפני הרפורמות, ומצאה שהיום הם לא מצליחים יותר בבחינות 
ההן, זאת משום שאלה לא הבחינות שאליהן לימדו אותם. מכאן שהסיבה 
לכך שהכל נראה טוב יותר היא שכל מה שהמורים עושים הוא ללמד 
כיצד לעשות את הבחינות האלה. ההצלחה בהן אינה אומרת שהתלמידים 

מסוגלים לעשות גם דברים אחרים". 
אחת הבעיות היסודיות בגל הרפורמות הזה, לדברי גווירץ, נעוצה בכך 
שהעיקרון העומד בבסיסו הוא "ניהוליזם", "אידיאולוגיה שלפיה הפתרון 
לבעיות בחינוך או בכל תחום אחר, רווחה למשל, טמון בניהול יעיל והדוק 

יותר". 
איך העיקרון הזה נראה בבתי־הספר? 
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"בשנות התשעים יצרו מנהיגי החינוך שלנו שוק חינוכי, כך שבמקום 
שילדים פשוט ילכו לבית־הספר המקומי שלהם, בתי־ספר החלו להתחרות 
זה בזה. הם נדרשו להתחרות בשוק הפתוח כמו סופרמרקטים שמתחרים 
על לקוחות. וככל שהשיגו יותר לקוחות, קיבלו יותר כסף, כך שהיה להם 
תמריץ למצוא חן בעיני הלקוחות. זה הרעיון הבסיסי: הכסף זרם בעקבות 
מספרי התלמידים. לכן בתי־הספר נאלצו להמציא את עצמם מחדש בתור 
עסקים: הם נדרשו להחניף ללקוחות, התחילו להדפיס עלונים מהודרים 
כדי לפרסם את עצמם, הקימו חדרי קבלה נאים בבתי־הספר. המנהלים, 
שבעבר היו אנשי חינוך מובילים והנהיגו את פיתוח תוכניות הלימודים, 
ההערכה וכו', הפכו למשהו שמזכיר יותר מנהלים בכירים בחברה עסקית, 
שצריכים לנהל תקציב ויעדים. כתוצאה מכך הם הלכו והתנתקו מן הסגל: 
צמח פער בין אנשי הסגל שעוסקים בהוראה למנהל שיושב במשרד, מציג 
את בית־הספר למורים ולאנשים אחרים, מנהל את התקציב שלו ומשווק. זה 
חלק מהעניין. חלק אחר הוא ששואלים רעיונות מעולם העסקים ומשתילים 
אותם במערכת החינוך. הרעיון הוא שאתה מתייחס לבית־הספר כמו לעסק, 
אתה קובע יעדים, היעדים הם תוצאות הבחינות, והבחינות הן חלק מהמידע 
שהורים משתמשים בו כדי לבחור את בית־הספר עבור ילדיהם. התוצאות 
של בתי־הספר מתפרסמות, והעיתונים המקומיים יוצרים 'טבלאות ליגה' 

של בתי־ספר. ההורים אמורים לבחור את בתי־הספר שבראש הליגה". 
ואיך זה משנה את עבודתי כמורה?

"זה משנה את העבודה שלך באופן עמוק: אתה נעשה ממוקד הרבה יותר 
בתוצאות, כלומר בציונים".

ובמה התמקדתי לפני כן? 

"אני לא רוצה לעשות רומנטיזציה לדרך שבה מורים עבדו בעבר. 
בעבר עשו בבתי־הספר הרבה עבודה טובה, וגם קצת עבודה לא טובה. 
אבל קח לדוגמה את בית־הספר היסודי: בעבר היה סיכוי הרבה יותר טוב 
שמורים יקדישו זמן לתחומי העניין של הילדים. כך שאם ילדים העלו 
משהו שבאמת עיניין אותם, המורה יכול היה להסיט את מוקד השיעור 
ולומר משהו כמו: 'כן, בסדר, בואו נלך עם זה, זה באמת מעניין. בואו נעשה 
עם זה עוד משהו בשבוע הבא'. וזה אכן מה שמורים היו עושים. הם יכלו 
לבנות על תחומי העניין וההתלהבות של הילדים, ובמהלך השיעור היה 
זמן להתייחס לילדים ולהגיב אליהם. תוכנית הלימודים היתה גמישה 
יותר. המורים לא היו צריכים למהר לסיים את כל תוכנית העבודה כדי 
להגיע לסוף השליש. מורים אמרו שהם יכולים לעסוק בהוראה אמיתית 
כיוון שלא היה צורך למהר ולדחוף את כל החומר לראש של הילדים - מה 

שמערכת החינוך הנוכחית מעודדת". 
גווירץ טוענת שבתי־הספר באנגליה סובלים מ"עומס יתר של שינויי 
מדיניות תכופים ויוזמות חדשות". "כמעט כל שבוע מתפרסמת מדיניות 
"כשאני  אומרת.  היא  נדרשים להתאים עצמם אליה",  חדשה שמורים 
- עדיין.  ומעולה  יצירתית  הוראה  מבקרת בבתי־הספר אפשר לראות 
זה נעלם. אבל אתה תמיד מרגיש שהמורים  אני לא רוצה לומר שכל 
ולא בזכותם. אין שום  זה למרות שינויי המדיניות,  האלה עושים את 
היטב,  עושים  דבר בשינויים האלה שעוזר להם לעשות את מה שהם 
כלומר להגיע לילדים, לפתח עימם יחסים משמעותיים. אחד הדברים 
העצובים שמורים אומרים הוא שיש להם פחות ופחות זמן לפתח יחסים עם 
התלמידים, ויחסים נמצאים בלב לבה של ההוראה. קובעי מדיניות צריכים 
להבין את זה, ובכל דבר שהם עושים הם צריכים לחשוב איזו השפעה תהיה 

לזה על היחסים בין מורים לתלמידים".
אז על מה את ממליצה? 

"הייתי ממליצה על מתן תשומת לב ליחסים ולפיתוח מקצועי איכותי. 
הפיתוח המקצועי כיום אינו מבוסס על פרקטיקה פדגוגית טובה שנקודת 
המוצא שלה היא המקום שבו המורים נמצאים או מה שמעניין אותם. מובן 
שטוב להזין את המורים ברעיונות חדשים, רעיונות שהם אולי לא היו 
חושבים עליהם באופן עצמאי; אבל צריך לעשות את זה בהקשר שיאפשר 
להם לחבר את הרעיונות האלה למה שהם עושים בפועל בכיתות. מורים 
פשוט צריכים יותר מרחב ויותר זמן לחשוב. במקום זאת הכל נעשה בצורה 

של הוראות מלמעלה למטה. הכל מוכתב מדי". 
האם היית רוצה להעביר מסר מיוחד לאנשי החינוך בישראל?

"אני לא בטוחה שהדגשתי די הצורך עד כמה עליהם להתנגד לקווי 
המדיניות שתיארתי. אני לא בטוחה שהבהרתי די הצורך עד כמה הרפורמה 
כאן היא בלתי מאוזנת: מורים נעשו דומים יותר לטכנאים, משום שהם 
מוציאים אל הפועל מדיניות ורעיונות שבאו ממקומות אחרים במקום 
שייקחו חלק בעיצוב המדיניות, במקום שיקבלו את ההחלטות בכיתה 
באופן עצמאי ומקצועי. אני חושבת שחלק מהותי מן היחסים בין מורים 
לתלמידים הוא היכולת של המורה לקבל החלטות הרגישות לילדים 
שאיתם הוא עובד ולהקשר שבו הוא עובד. הוראה היא דבר תלוי־הקשר. 
אי־אפשר פשוט לציית לכללים ולנהלים. בכל רגע צריך להגיב למה 
שהילדים עושים. המערכת שלנו לא מאפשרת למורים לעשות את זה 

כפי שאיפשרה בעבר". 
ד"ר אדם לפסטיין הוא חוקר במחלקה לחינוך של אוניברסיטת אוקספורד באנגליה 

לעיון נוסף:

http://kcl.ac.uk/schools/sspp/education/research/cppr/ctrip.html

ש�ק חינוכי. גווירץ
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בעקבות הרשימה "לא הפכנו את הגן לבית־ספר", מאת איריס לוין ועמיתים )"הד החינוך", דצמבר 2006(

É

תנו להם לקרוא
ן ו ר מ י ף ש ס ו י

כל הצרות מתחילות כששוכחים את מטרת החינוך לאוריינות. המטרה אינה זיהוי מלים; המטרה היא ליצור תנאי 
צמיחה לבני־אדם, שיוכלו להתרומם מעל ליומיום. עד לאחרונה סברנו שמרגע שהתלמידים למדו לפענח מלים, נפתחו 
בפניהם כל הדלתות, וכל השאר יבוא מאליו. זו טעות. התלמידים שלנו יודעים פחות מדי על מה טקסטים חשובים 
מדברים. לכן היכולת לפענח מלים כשלעצמה אינה מבטיחה התפתחות של אדם אורייני. היא לא מבטיחה אפילו את 
הבנת הנקרא. צריך לבדוק מחדש את סדרי העדיפות שלנו ולבחון עד כמה הפיתוח של כל מיומנות נעשה בנקודת 

הזמן הנכונה שלאורך החינוך האורייני. עד כמה הוא משרת את המטרה.

הדברים הבאים נכתבו בתגובה למכתבם של פרופ' איריס לוין 
ועמיתים )שר, רביד, טובלי, בר־און( בגליון "הד החינוך" דצמבר 
קריאה  לקראת  "תשתית  התוכנית  על  לדיון  וכהמשך   ,2006
וכתיבה". לא זה המקום לדון בכל התוכנית לפרטיה, לכן אתמקד 

בכמה נקודות נבחרות.
הנושא הראשון הנדון במכתב ב"הד החינוך" ובהצעת התשתית 
לוין  פרופ'  שפירסמה  במאמר  אלפביתיות.  במיומנויות  עוסק 
http://gilrach.co.il/ ב־2002, בספר שערכה פנינה קליין )ר' גם

article.asp?id=212(, אכן מדברת המחברת על שני משתנים שהם 
שיום  הקריאה:  ברכישת  ההישגים  של  ביותר  חזקים"  "מנבאים 
קריאה  לנבא  מאפשרים  "שניהם  פונולוגית.  ומודעות  אותיות 
וכתיבה יותר מאשר מבחני אינטליגנציה ]...[ חסר ביכולות אלה 
מוביל לקשיים ברכישת קריאה, ואילו שליטה מספקת בהן מובילה 

לרכישה נאותה".
אחד  שרק  המחברת  לנו  מספרת  הבאה  בפסקה  שכבר  אלא 
חד־משמעית  נתמך   - פונולוגית  מודעות   - האלה  המשתנים 
שמות  משתנה  ואילו  להלן(,  שתפורט  )בהסתייגות  במחקרים 
האותיות נתון במחלוקת. ואמנם, מדינות אורייניות למהדרין כמו 
בריטניה, אוסטריה וגרמניה מלמדות תחילה את הקשר בין צורת 
האותיות לצלילן בלבד, ויש רבות כמותן. גם לוין מספרת שיש 
מחקרים שאינם מצביעים על תועלת בשיום אותיות, ויש אפילו 
שני  האומנם  ובכן,  נזק.  גורם  אותיות  ששיום  שמראים  כאלה 

משתנים "חזקים"? ואולי האחד אינו חזק כלל? 
הן  מה  נראה  ובהמשך  האותיות,  שמות  בשינון  תומכת  לוין 
הראיות שלה, אבל כבר כאן מתעוררת השאלה: אם הנושא הזה כולו 
נתון במחלוקת, מדוע ראה לנכון משרד החינוך לכפות באמצעות 
ומדוע  הילדים?  בגני  הזאת שינון כל שמות האותיות  התוכנית 

הפך זאת לנושא מרכזי בחינוך בגן, והוא מחייב את הגננות לבצע 
תשע )תשע!( פעילויות יזומות )שם, עמ' 29(, לא פחות, "לקידום 
ידע על אותיות"? האם מישהו ערך מחקר משווה, פה בישראל, 
המלמד על התועלת הסגולית בפעילויות הללו? האם מישהו שאל 
את עצמו אם העיסוק הזה חשוב יותר מאשר פעילויות חינוכיות 
אחרות לטיפוח האוריינות, שניתן לעשותן בהצלחה יתרה בגיל הגן? 
לשיא האבסורד מגיעים כותבי המכתב ב"הד החינוך" בהצדיקם את 
שינון האותיות בטענה הבאה: "ידע אותיות ומודעות פונולוגית הם 
הגננת  לכן  יותר מכישורי לשון.  ומוגדרים  תחומים מצומצמים 
מרגישה לעתים קרובות שקל לה יותר ללמד תחומים אלה ושלילד 
קל יותר ללומדם". והרי זאת הבעיה: שינון אותיות הוא אכן דבר 
שקל ללמד אותו, ואין לי ספק שרוב ילדי הגן מסוגלים ללמוד את 
שמות האותיות. אבל האם השיקול הזה מצדיק להקצות לכך כל־כך 
הרבה זמן ופעילויות? והאם ההצדקה לפעילות חינוכית היא טובת 

הגננת או טובת הילד?
שלא נטעה, ודאי שבמוקדם או במאוחר כל אדם אורייני יידע 
את שמות האותיות. השאלה היא אם ראוי להקנות את הידע הזה 
כתרגול העומד בזכות עצמו. והרי ילדי הגן לומדים מאות מלים 
בשנה בלמידת אקראי, ללא הוראה פורמלית וללא תרגול בתשע 
יילמדו  יותר ששמות האותיות  יזומות. האם לא ראוי  פעילויות 

בהקשר המתאים, אגב הוראת הקריאה? 
שמודעות  כך  על  חולק  אין  הפונולוגית:  למודעות  ובאשר 
פונולוגית )היכולת לפרק מלה מדוברת לפונמות שמהן היא בנויה( 
היא חיונית להבנת העיקרון האלפביתי ולרכישת הקריאה. השאלה 
היא עד כמה חיוני לעסוק בנושא הזה כבר בגיל הגן. הנה במחקר 
)1991(, שנערך בישראל, נמצא שלימוד  של בנטין, המר וקהאן 
הקריאה בכיתה א' כשלעצמו מביא לפיתוח המודעות הפונולוגית 

מאמר תגובה
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שדח ושיגרהמכ הנכותה דוקיעבעוצי רה ,הדובע.סומ רה קש לשב הדובעה בא רתונודא.דח ושממ תוציבו המב תונוכזב דובכשב ושיגרהמכ הללמלש ןוי רפסל םירופמוטוא לכותש םיכמסמה בלש ושיגרהמצעב תא רשפאת 
האריה תועבו הקיע יפרגופיש פוסיפדה תא ויכמ ופוסיפרגל ולכות םע יבלשומתש תוכזב תונוכ.דח הקינע בא םתא םייכרריציבב ושיג.וצייתרזעב תובעה תנתיניאו .הכירחא ןוי לל ,ללמל םיישפאו םיי לכותש הטיבו האריי 
ופמוטואכ םייתוסיפדה תא םייכרריה רפסמ הספדל םע יבלשומתלו םינמזה תא םירחא רתש וי םילשומ הללמל הארשפוסבו הנכותש תמל ודא ןיבלש םיצבקה דוקיעיל הנכותה תא יב ופמו הרוזחל הקיעיב תוחטיל םינוכזב תועמ 
םינע ןיבו תוכת ,רקינוכזב המב דובע.סקדניאו הללצה.וציעילכב רבכשב םיצבק ,לאמשל ןכותש ליע בא תא רפסל תוחטילש םכיתוב ע.סקדני .תונוכ .תועב דובעל םייכרריה דובצא םירוזחל הנכותש וסיפרגופמ וטואלבט 
םא רפסמה בל וסבו הדובעל םירחא וקב הדובכ םכירחא ןיוציקשממ יפרגל םכל ושיגרה ךרופישפנ תובע.סקדניי שדחוימצועמשל ושמ םייכמסמ וסבו םא תונוכזב הלל םיניי ליעי רהמב םכלשב םע ןיב ןכות ליעיבו תוליעיב 
רתש תואלבט וליעבו הקיעיבו הטיבו הרופוסבוצמ םכלשב טרופוסנל םכלש לש תוצקב תוצמ וצקב רשהמ ופוסנל תוצרתש םירחא רה תוא םכל הדובעל רה תובעה דובעה תוצרתורצי ,רפסל ושמ ודא רפסמה בא ודא .היפרגל 
.סופיש תא ושמתלו הרופוסבוצקב תא תוכת םתא רפסל םא רה רבד ,לאמשממ תועבצועמשממ הללצה רשפנ תועבוצקב תוכת ,ךמסמ הספד לל וקיפרגופיקסה תא ור .וצבקה ,לאמםיציקש תוכת םכל םיטקפאו הטילש תוחא 
םא רוזחל םינה בא יב תוליע בלש םא םכלשב תמל ןיבר םילש הדובעל םע יפרגל ,רפסל ןיוצי םינעה בא וצבקה תולכלש תוכת םכל וצמ םיינוכת ,לאמשל םכל ןיבב הארשהמ .וציעוצי רבכשב םירחא ןימב םכשב םיינתינעה 
םירעל רתוסיפדל וקיעילכות ,רפסל ושממ םכשפאו הק .היפרגל םינודבעה תנתוליעיב תוציעיב רואל.דח הד .סומ ושיגרהמ רבכ םינעה בו הנכותש תונומת שהמצועמ וי םירוחא ןיבל םכשפנ תוצקב תובעה קשממ רה דובעל 
ןויכמסמה .הכיתרזעבצא םכלש לש הרוח ודא ןימצועב תמל תוצקב תואלבט וי רופיקשמתש תמל רה ,הדובכשב םכיתונומ וצבק ,ללמה תרי.דח הארייש ןיוציקסה תוצי ,ללמל תורציקסה קשממ וליע יפרגופדל הטיל םכלשל 
רתונומתלו הדובצוע בו םיכמ וקב םינעה רשפאו .סקדניי םייתובעה דוקיעילש ןימ תא יטה דובעה דוקיפדל המצועמשמ יטה רשפוחא םילכל ,ללמה בו הספדה קש תא רואכ םכיתווא ןוח וליעילשו.דח ולכב תוסיפרגל םירוחא 
תוואכ הקינומתש וליעבו הלל םיניי רבד לכב תונומ וי לש לשל תא םתא ןיב תונוכת םיכמ םירעל המצועמ הטיבר םינה תא וסנל םירחא לל ושמ יב טרואלבט וסבוציי שדחולכב תא םינוכת ,רקיפרגו .סקדניאו האריצםימימימב 
,ךמסמ תרזעבצא ןיבר םא ופד ללצה תנתולכלש וליעילשב טרופיקסה .היפדה תא ורצ .היפדה תוחויכמסמ םיל רבד ,רקיפדה רבכ הקיפרגו .היפד ,רפסמ רבד ,הדובעה תוצבק ,ךמסמ הק.וצקב טרופסמ םירסומ וקיעב רועוציקשמ 
תובע.סומ ושמ םכל ,ללמלשל םינע ןימצעב רתש ןכות ,לאמעוצי שדח ופי .תונודא רהמ םינוכזב וסנל המכ הדוקינמזה ,לאמשמ ושיגרה.דחוליעי לכותש תונוכת לש תועבוצקב ודבעה ךרופוסנל ןיוציקש וריינע ןיב ודא יפרגל 
רופמוטוא יטקפאו הטיל הקינתואלבט וצקב דוקב תועבו .הכירחא םתא םייתוליעיבל םיצבקה תויכרריה דובע.סקדניאו .היפרגל םיכמסמ יפרגל ולכ תוסנל םינתינו.דחוליעי םיטקפא .הכיתריצי לכב תווא םכלשל םיינוכזב 
,ךמסמ ופיקסה דובע.סקדניי שדח הרוחא ןימצועמ הלל רשהמב תונודא םתא לשב תוא םייש הטילש תורצ .המצועמשממ האריצבקה .היפעוציישפאו תונודא םכל הלל םילכב הנכותה תונוכת םייש ללמה תוצקב טרוזחל םא 
,רפסמ יטמוטואכ הדובע.סומ םייתוס בוציעבו הנכותשהמכ םינה תוא םא וסבוםיינה רפסמ םיי לש תמל ושמתש תא יפדה תא ורםירסו .המכ הטילש תונומ רה בא םירעל םייתוכזב ןוחאעוצבק ,ךמסמ םירוחויכמ םירעל וקינוכת 
תופד ,רקיפרגל םיי ,לאמשמ תוללצה .סומתלו.וציעיל םילשב וריציקסה דוקיע באםינע בלשל םתא יפרגל רבד ללצה תנתוחא םימב תמלש תריצבק ,לל ושיגרהמכ םכלש תואכ םייש הנכות ,לאמעוצמ ודא םע בא יב טרופדל 
וליעבו הטילש םתא ןוי רפסמ םיטמו הנכותה תוואכ תמלש ןוחא םיטה קשממ וי םע בא רבכ םייש הדוקב ןיבר םיי שדח הנכותש לש הרוח ורצ .הכיתוע בא יטקפאו הספדל םינודא םייכמסמה תוליעילכותשה .המכ הקיעב 
ןימצעבצו עמשמתלו .תוצרת שהמצועמעוצמ ושממ םתא םיניי שדחוללמה תונומתש תובצא רפסל ןיבב תונוכת ,רקיפדה .המב ורצ .המ תוח הנכותה בלשומתש םירופמו םיינייש תא םיי םינייניאו תא לל םיי רשה תא םייתוימימ 
לשב תועבו לשל רבד ,רפסמ רתונומתלו לשומ הרופדל ושמ רוזחל ,רקינע ןוחטיב הדובכשב תורציי רשהמב טרוזחל תוציעי ,לאמשמ ושיגרהמכ תוליעי ,רפסמ םיינמזה רבד לש תא ודבעה תונומ םכשפאו םתא ללצה .היפרגל 
םייכמסמה תובעה תואלבט ורצ .סופ.דח הארשה תנתונודבעה רשפאו המצעבו הל .הכיתו ריהמצעב תונומ יב םייתוצרתש םייכמסמ םכל םכשב תא תוימימ רתוליעב ןויהמ ורציעילש ןיבל רבד ,ךמסמ וריציקש םירסומתלו 
תוחטילשב דוקיפרגל הטילכ םיי שדחוללצה תמלש וליעי םכשב ןיב ושמתלו הדוקיעי ,ללמה .המצועמ הטיל םתא םירסומ הנכותש םיי לש ושמתלו הללמלשומ ולכות.וצבק ,הדובכ תוסיפדה תוואכ םתא םינה תמל רתונודא 
ןכותה .הכירסומתלו הספדה תא םימב ןיבב תוליעבצועבו הקיפד ,הדובע.סומ המכ תוח הקיעי ,ךמסמ םינה תוצקב טרוחויכמ רפסמ הארשפנ תוסבו הטיב וסיפד ,הדובעה תונודא לכות ,ךמסמ םימצועבצוע יפרגל ,ךמסמ יפדה 
םכירופמ וטואלבט וצבקה תוא םייתואכ הארשה קש ורציע בו לשב םכירעל וימ הדוקיפרגופסמ םתא וימ רוזחל רהמצעב וציבוצמ ופישפנ תואכ הטיעוציעיבר םיטמוטואכ הללמה רשפאו תוחא םינתינודא ופיש ושיגרהמכ םע 
ןימצעב םא רבכשפנ תריהמ רהמצועב דוקב תוואכ םירופוח וי רתשהמב תוסבו הטילש ןוי שדחולל ושיגרה תונוד.דחויכמסמ רשפנ תופדה תופיטמוטוא ןיבר םיניי םכל םירעל הל .הכיתוכת ,ךמסמה רואלבט ויהמעוצמ המכ תא 
הטיבלש וקיפרגל הארשפוח .תוללמלש תוצרתש לשב םכל רפסל תא ןוח ודבעל םכל תונוכת ,הדובכשפנ תריהמצעבוצ יקשמתשה דוקב ושיגרהמכ הטיל םא .היפדה בלשב הלל וקב טרופיטקפאו תורצ .תובעה ךרופד ,ךמסמ םע 
האריצבק ,לאמשל וק עוצי שדח הארשה.וצי שדח הנכותשה ,רפסמ םתא רשה דובעל םימב תוליעילש ושיגרהמכ םירואלבט וללצה בוציי ,רקינע יב ןימב תוכת םייש ללמל םכלש ןיב תוליע ןימב םילשב דוקיניינע בלש תוואכ 
.הכיתופיטמו תוציםי .הכיתוליעב טרוחטילש לשל הקינייש לשל וסיפרגל ,רפסמ ויכררייתווא יטה רתונוכזב םא ןויכמ הטילכב רשהמצועמ תוצבקה קש לש תא םתא םיטמוטוא וימיעוצבק ,הדוקיעיבל הטילשומ רפסמ ושמ 
.סומ רה קש לשב הדובעה בא רתונודא.דח ושממ תוציבו המב תונוכזב דובכשב ושיגרהמכ הללמלש ןוי רפסל םירופמוטוא לכותש םיכמסמה בלש ושיגרהמצעב תא רשפאת.דח וליע יפרגופ וסיפרגל הנכותה תוימ המב תונוכ

ופוסיפרגל ולכות םע יבלשומתש תוכזב תונוכ.דח הקינע בא םתא םייכרריציבב ושיג.וצייתרזעב תובעה תנתיניאו .הכירחא ןוי לל ,ללמל םיישפאו םיי לכותש הטיבו האריי שדח ושיגרהמכ הנכותה דוקיעבעוצי רה ,הדובע 
םע יבלשומתלו םינמזה תא םירחא רתש וי םילשומ הללמל הארשפוסבו הנכותש תמל ודא ןיבלש םיצבקה דוקיעיל הנכותה תא יב ופמו הרוזחל הקיעיב תוחטיל םינוכזב תועמ האריה תועבו הקיע יפרגופיש פוסיפדה תא ויכמ 
הללצה.וציעילכב רבכשב םיצבק ,לאמשל ןכותש ליע בא תא רפסל תוחטילש םכיתוב ע.סקדני .תונוכ .תועב דובעל םייכרריה דובצא םירוזחל הנכותש וסיפרגופמ וטואלבט ופמוטואכ םייתוסיפדה תא םייכרריה רפסמ הספדל 
םכירחא ןיוציקשממ יפרגל םכל ושיגרה ךרופישפנ תובע.סקדניי שדחוימצועמשל ושמ םייכמסמ וסבו םא תונוכזב הלל םיניי ליעי רהמב םכלשב םע ןיב ןכות ליעיבו תוליעיב םינע ןיבו תוכת ,רקינוכזב המב דובע.סקדניאו 
םכלשב טרופוסנל םכלש לש תוצקב תוצמ וצקב רשהמ ופוסנל תוצרתש םירחא רה תוא םכל הדובעל רה תובעה דובעה תוצרתורצי ,רפסל ושמ ודא רפסמה בא ודא .היפרגל םא רפסמה בל וסבו הדובעל םירחא וקב הדובכ 
רפסל םא רה רבד ,לאמשממ תועבצועמשממ הללצה רשפנ תועבוצקב תוכת ,ךמסמ הספד לל וקיפרגופיקסה תא ור .וצבקה ,לאמםיציקש תוכת םכל םיטקפאו הטילש תוחא רתש תואלבט וליעבו הקיעיבו הטיבו הרופוסבוצמ 
ןיבר םילש הדובעל םע יפרגל ,רפסל ןיוצי םינעה בא וצבקה תולכלש תוכת םכל וצמ םיינוכת ,לאמשל םכל ןיבב הארשהמ .וציעוצי רבכשב םירחא ןימב םכשב םיינתינעה .סופיש תא ושמתלו הרופוסבוצקב תא תוכת םתא 
הק .היפרגל םינודבעה תנתוליעיב תוציעיב רואל.דח הד .סומ ושיגרהמ רבכ םינעה בו הנכותש תונומת שהמצועמ וי םירוחא ןיבל םכשפנ תוצקב תובעה קשממ רה דובעל םא רוזחל םינה בא יב תוליע בלש םא םכלשב תמל 
תמל תוצקב תואלבט וי רופיקשמתש תמל רה ,הדובכשב םכיתונומ וצבק ,ללמה תרי.דח הארייש ןיוציקסה תוצי ,ללמל תורציקסה קשממ וליע יפרגופדל הטיל םכלשל םירעל רתוסיפדל וקיעילכות ,רפסל ושממ םכשפאו 
םייתובעה דוקיעילש ןימ תא יטה דובעה דוקיפדל המצועמשמ יטה רשפוחא םילכל ,ללמה בו הספדה קש תא רואכ םכיתווא ןוח וליעילשו.דח ולכב תוסיפרגל םירוחא ןויכמסמה .הכיתרזעבצא םכלש לש הרוח ודא ןימצועב 
לשל תא םתא ןיב תונוכת םיכמ םירעל המצועמ הטיבר םינה תא וסנל םירחא לל ושמ יב טרואלבט וסבוציי שדחולכב תא םינוכת ,רקיפרגו .סקדניאו האריצםימימימב רתונומתלו הדובצוע בו םיכמ וקב םינעה רשפאו .סקדניי 
טרופיקסה .היפדה תא ורצ .היפדה תוחויכמסמ םיל רבד ,רקיפדה רבכ הקיפרגו .היפד ,רפסמ רבד ,הדובעה תוצבק ,ךמסמ הק.וצקב טרופסמ םירסומ וקיעב רועוציקשמ תוואכ הקינומתש וליעבו הלל םיניי רבד לכב תונומ וי לש 
שדח ופי .תונודא רהמ םינוכזב וסנל המכ הדוקינמזה ,לאמשמ ושיגרה.דחוליעי לכותש תונוכת לש תועבוצקב ודבעה ךרופוסנל ןיוציקש וריינע ןיב ודא יפרגל ,ךמסמ תרזעבצא ןיבר םא ופד ללצה תנתולכלש וליעילשב 
םתא םייתוליעיבל םיצבקה תויכרריה דובע.סקדניאו .היפרגל םיכמסמ יפרגל ולכ תוסנל םינתינו.דחוליעי םיטקפא .הכיתריצי לכב תווא םכלשל םיינוכזב תובע.סומ ושמ םכל ,ללמלשל םינע ןימצעב רתש ןכות ,לאמעוצי 
תונודא םתא לשב תוא םייש הטילש תורצ .המצועמשממ האריצבקה .היפעוציישפאו תונודא םכל הלל םילכב הנכותה תונוכת םייש ללמה תוצקב טרוזחל םא רופמוטוא יטקפאו הטיל הקינתואלבט וצקב דוקב תועבו .הכירחא 
תוא םא וסבוםיינה רפסמ םיי לש תמל ושמתש תא יפדה תא ורםירסו .המכ הטילש תונומ רה בא םירעל םייתוכזב ןוחאעוצבק ,ךמסמ םירוחויכמ םירעל וקינוכת ,ךמסמ ופיקסה דובע.סקדניי שדח הרוחא ןימצועמ הלל רשהמב 
וריציקסה דוקיע באםינע בלשל םתא יפרגל רבד ללצה תנתוחא םימב תמלש תריצבק ,לל ושיגרהמכ םכלש תואכ םייש הנכות ,לאמעוצמ ודא םע בא יב טרופדל ,רפסמ יטמוטואכ הדובע.סומ םייתוס בוציעבו הנכותשהמכ םינה 
ןוחא םיטה קשממ וי םע בא רבכ םייש הדוקב ןיבר םיי שדח הנכותש לש הרוח ורצ .הכיתוע בא יטקפאו הספדל םינודא םייכמסמה תוליעילכותשה .המכ הקיעב תופד ,רקיפרגל םיי ,לאמשמ תוללצה .סומתלו.וציעיל םילשב 
שדחוללמה תונומתש תובצא רפסל ןיבב תונוכת ,רקיפדה .המב ורצ .המ תוח הנכותה בלשומתש םירופמו םיינייש תא םיי םינייניאו תא לל םיי רשה תא םייתוימימ וליעבו הטילש םתא ןוי רפסמ םיטמו הנכותה תוואכ תמלש 
,רקינע ןוחטיב הדובכשב תורציי רשהמב טרוזחל תוציעי ,לאמשמ ושיגרהמכ תוליעי ,רפסמ םיינמזה רבד לש תא ודבעה תונומ םכשפאו םתא ללצה .היפרגל ןימצעבצו עמשמתלו .תוצרת שהמצועמעוצמ ושממ םתא םיניי 
רשפאו המצעבו הל .הכיתו ריהמצעב תונומ יב םייתוצרתש םייכמסמ םכל םכשב תא תוימימ רתוליעב ןויהמ ורציעילש ןיבל רבד ,ךמסמ וריציקש םירסומתלו לשב תועבו לשל רבד ,רפסמ רתונומתלו לשומ הרופדל ושמ רוזחל 
םכשב ןיב ושמתלו הדוקיעי ,ללמה .המצועמ הטיל םתא םירסומ הנכותש םיי לש ושמתלו הללמלשומ ולכות.וצבק ,הדובכ תוסיפדה תוואכ םתא םינה תמל רתונודא םייכמסמה תובעה תואלבט ורצ .סופ.דח הארשה תנתונודבעה 
הקיפד ,הדובע.סומ המכ תוח הקיעי ,ךמסמ םינה תוצקב טרוחויכמ רפסמ הארשפנ תוסבו הטיב וסיפד ,הדובעה תונודא לכות ,ךמסמ םימצועבצוע יפרגל ,ךמסמ יפדה תוחטילשב דוקיפרגל הטילכ םיי שדחוללצה תמלש וליעי 
בו לשב םכירעל וימ הדוקיפרגופסמ םתא וימ רוזחל רהמצעב וציבוצמ ופישפנ תואכ הטיעוציעיבר םיטמוטואכ הללמה רשפאו תוחא םינתינודא ופיש ושיגרהמכ םע ןכותה .הכירסומתלו הספדה תא םימב ןיבב תוליעבצועבו 
רתשהמב תוסבו הטילש ןוי שדחולל ושיגרה תונוד.דחויכמסמ רשפנ תופדה תופיטמוטוא ןיבר םיניי םכל םירעל הל .הכיתוכת ,ךמסמה רואלבט ויהמעוצמ המכ תא םכירופמ וטואלבט וצבקה תוא םייתואכ הארשה קש ורציע 
תא ןוח ודבעל םכל תונוכת ,הדובכשפנ תריהמצעבוצ יקשמתשה דוקב ושיגרהמכ הטיל םא .היפדה בלשב הלל וקב טרופיטקפאו תורצ .תובעה ךרופד ,ךמסמ םע ןימצעב םא רבכשפנ תריהמ רהמצועב דוקב תוואכ םירופוח וי 
םתא רשה דובעל םימב תוליעילש ושיגרהמכ םירואלבט וללצה בוציי ,רקינע יב ןימב תוכת םייש ללמל םכלש ןיב תוליע ןימב םילשב דוקיניינע בלש תוואכ הטיבלש וקיפרגל הארשפוח .תוללמלש תוצרתש לשב םכל רפסל 
וסיפרגל ,רפסמ ויכררייתווא יטה רתונוכזב םא ןויכמ הטילכב רשהמצועמ תוצבקה קש לש תא םתא םיטמוטוא וימיעוצבק ,הדוקיעיבל הטילשומ רפסמ ושמ האריצבק ,לאמשל וק עוצי שדח הארשה.וצי שדח הנכותשה ,רפסמ 
דובכשב ושיגרהמכ הללמלש ןוי רפסל םירופמוטוא לכותש םיכמסמה בלש ושיגרהמצעב תא רשפאת.דח וליע יפרגופ וסיפרגל הנכותה תוימ המב תונוכ .הכיתופיטמו תוציםי .הכיתוליעב טרוחטילש לשל הקינייש לשל 
םייכרריציבב ושיג.וצייתרזעב תובעה תנתיניאו .הכירחא ןוי לל ,ללמל םיישפאו םיי לכותש הטיבו האריי שדח ושיגרהמכ הנכותה דוקיעבעוצי רה ,הדובע.סומ רה קש לשב הדובעה בא רתונודא.דח ושממ תוציבו המב תונוכזב 
הנכותש תמל ודא ןיבלש םיצבקה דוקיעיל הנכותה תא יב ופמו הרוזחל הקיעיב תוחטיל םינוכזב תועמ האריה תועבו הקיע יפרגופיש פוסיפדה תא ויכמ ופוסיפרגל ולכות םע יבלשומתש תוכזב תונוכ.דח הקינע בא םתא 
םכיתוב ע.סקדני .תונוכ .תועב דובעל םייכרריה דובצא םירוזחל הנכותש וסיפרגופמ וטואלבט ופמוטואכ םייתוסיפדה תא םייכרריה רפסמ הספדל םע יבלשומתלו םינמזה תא םירחא רתש וי םילשומ הללמל הארשפוסבו 
ושמ םייכמסמ וסבו םא תונוכזב הלל םיניי ליעי רהמב םכלשב םע ןיב ןכות ליעיבו תוליעיב םינע ןיבו תוכת ,רקינוכזב המב דובע.סקדניאו הללצה.וציעילכב רבכשב םיצבק ,לאמשל ןכותש ליע בא תא רפסל תוחטילש 
רה תוא םכל הדובעל רה תובעה דובעה תוצרתורצי ,רפסל ושמ ודא רפסמה בא ודא .היפרגל םא רפסמה בל וסבו הדובעל םירחא וקב הדובכ םכירחא ןיוציקשממ יפרגל םכל ושיגרה ךרופישפנ תובע.סקדניי שדחוימצועמשל 
,ךמסמ הספד לל וקיפרגופיקסה תא ור .וצבקה ,לאמםיציקש תוכת םכל םיטקפאו הטילש תוחא רתש תואלבט וליעבו הקיעיבו הטיבו הרופוסבוצמ םכלשב טרופוסנל םכלש לש תוצקב תוצמ וצקב רשהמ ופוסנל תוצרתש םירחא 
םכל וצמ םיינוכת ,לאמשל םכל ןיבב הארשהמ .וציעוצי רבכשב םירחא ןימב םכשב םיינתינעה .סופיש תא ושמתלו הרופוסבוצקב תא תוכת םתא רפסל םא רה רבד ,לאמשממ תועבצועמשממ הללצה רשפנ תועבוצקב תוכת 
םינעה בו הנכותש תונומת שהמצועמ וי םירוחא ןיבל םכשפנ תוצקב תובעה קשממ רה דובעל םא רוזחל םינה בא יב תוליע בלש םא םכלשב תמל ןיבר םילש הדובעל םע יפרגל ,רפסל ןיוצי םינעה בא וצבקה תולכלש תוכת 
,ללמה תרי.דח הארייש ןיוציקסה תוצי ,ללמל תורציקסה קשממ וליע יפרגופדל הטיל םכלשל םירעל רתוסיפדל וקיעילכות ,רפסל ושממ םכשפאו הק .היפרגל םינודבעה תנתוליעיב תוציעיב רואל.דח הד .סומ ושיגרהמ רבכ 
רשפוחא םילכל ,ללמה בו הספדה קש תא רואכ םכיתווא ןוח וליעילשו.דח ולכב תוסיפרגל םירוחא ןויכמסמה .הכיתרזעבצא םכלש לש הרוח ודא ןימצועב תמל תוצקב תואלבט וי רופיקשמתש תמל רה ,הדובכשב םכיתונומ וצבק 
םירחא לל ושמ יב טרואלבט וסבוציי שדחולכב תא םינוכת ,רקיפרגו .סקדניאו האריצםימימימב רתונומתלו הדובצוע בו םיכמ וקב םינעה רשפאו .סקדניי םייתובעה דוקיעילש ןימ תא יטה דובעה דוקיפדל המצועמשמ יטה 
הקיפרגו .היפד ,רפסמ רבד ,הדובעה תוצבק ,ךמסמ הק.וצקב טרופסמ םירסומ וקיעב רועוציקשמ תוואכ הקינומתש וליעבו הלל םיניי רבד לכב תונומ וי לש לשל תא םתא ןיב תונוכת םיכמ םירעל המצועמ הטיבר םינה תא וסנל 
.דחוליעי לכותש תונוכת לש תועבוצקב ודבעה ךרופוסנל ןיוציקש וריינע ןיב ודא יפרגל ,ךמסמ תרזעבצא ןיבר םא ופד ללצה תנתולכלש וליעילשב טרופיקסה .היפדה תא ורצ .היפדה תוחויכמסמ םיל רבד ,רקיפדה רבכ

יפרגל ולכ תוסנל םינתינו.דחוליעי םיטקפא .הכיתריצי לכב תווא םכלשל םיינוכזב תובע.סומ ושמ םכל ,ללמלשל םינע ןימצעב רתש ןכות ,לאמעוצי שדח ופי .תונודא רהמ םינוכזב וסנל המכ הדוקינמזה ,לאמשמ ושיגרה 
.היפעוציישפאו תונודא םכל הלל םילכב הנכותה תונוכת םייש ללמה תוצקב טרוזחל םא רופמוטוא יטקפאו הטיל הקינתואלבט וצקב דוקב תועבו .הכירחא םתא םייתוליעיבל םיצבקה תויכרריה דובע.סקדניאו .היפרגל םיכמסמ 
.המכ הטילש תונומ רה בא םירעל םייתוכזב ןוחאעוצבק ,ךמסמ םירוחויכמ םירעל וקינוכת ,ךמסמ ופיקסה דובע.סקדניי שדח הרוחא ןימצועמ הלל רשהמב תונודא םתא לשב תוא םייש הטילש תורצ .המצועמשממ האריצבקה 
תמלש תריצבק ,לל ושיגרהמכ םכלש תואכ םייש הנכות ,לאמעוצמ ודא םע בא יב טרופדל ,רפסמ יטמוטואכ הדובע.סומ םייתוס בוציעבו הנכותשהמכ םינה תוא םא וסבוםיינה רפסמ םיי לש תמל ושמתש תא יפדה תא ורםירסו 
לש הרוח ורצ .הכיתוע בא יטקפאו הספדל םינודא םייכמסמה תוליעילכותשה .המכ הקיעב תופד ,רקיפרגל םיי ,לאמשמ תוללצה .סומתלו.וציעיל םילשב וריציקסה דוקיע באםינע בלשל םתא יפרגל רבד ללצה תנתוחא םימב 
.המ תוח הנכותה בלשומתש םירופמו םיינייש תא םיי םינייניאו תא לל םיי רשה תא םייתוימימ וליעבו הטילש םתא ןוי רפסמ םיטמו הנכותה תוואכ תמלש ןוחא םיטה קשממ וי םע בא רבכ םייש הדוקב ןיבר םיי שדח הנכותש 
ושיגרהמכ תוליעי ,רפסמ םיינמזה רבד לש תא ודבעה תונומ םכשפאו םתא ללצה .היפרגל ןימצעבצו עמשמתלו .תוצרת שהמצועמעוצמ ושממ םתא םיניי שדחוללמה תונומתש תובצא רפסל ןיבב תונוכת ,רקיפדה .המב ורצ 
םכל םכשב תא תוימימ רתוליעב ןויהמ ורציעילש ןיבל רבד ,ךמסמ וריציקש םירסומתלו לשב תועבו לשל רבד ,רפסמ רתונומתלו לשומ הרופדל ושמ רוזחל ,רקינע ןוחטיב הדובכשב תורציי רשהמב טרוזחל תוציעי ,לאמשמ 
םיי לש ושמתלו הללמלשומ ולכות.וצבק ,הדובכ תוסיפדה תוואכ םתא םינה תמל רתונודא םייכמסמה תובעה תואלבט ורצ .סופ.דח הארשה תנתונודבעה רשפאו המצעבו הל .הכיתו ריהמצעב תונומ יב םייתוצרתש םייכמסמ 
הארשפנ תוסבו הטיב וסיפד ,הדובעה תונודא לכות ,ךמסמ םימצועבצוע יפרגל ,ךמסמ יפדה תוחטילשב דוקיפרגל הטילכ םיי שדחוללצה תמלש וליעי םכשב ןיב ושמתלו הדוקיעי ,ללמה .המצועמ הטיל םתא םירסומ הנכותש 
ופישפנ תואכ הטיעוציעיבר םיטמוטואכ הללמה רשפאו תוחא םינתינודא ופיש ושיגרהמכ םע ןכותה .הכירסומתלו הספדה תא םימב ןיבב תוליעבצועבו הקיפד ,הדובע.סומ המכ תוח הקיעי ,ךמסמ םינה תוצקב טרוחויכמ רפסמ 
תופדה תופיטמוטוא ןיבר םיניי םכל םירעל הל .הכיתוכת ,ךמסמה רואלבט ויהמעוצמ המכ תא םכירופמ וטואלבט וצבקה תוא םייתואכ הארשה קש ורציע בו לשב םכירעל וימ הדוקיפרגופסמ םתא וימ רוזחל רהמצעב וציבוצמ 
ושיגרהמכ הטיל םא .היפדה בלשב הלל וקב טרופיטקפאו תורצ .תובעה ךרופד ,ךמסמ םע ןימצעב םא רבכשפנ תריהמ רהמצועב דוקב תוואכ םירופוח וי רתשהמב תוסבו הטילש ןוי שדחולל ושיגרה תונוד.דחויכמסמ רשפנ 
,רקינע יב ןימב תוכת םייש ללמל םכלש ןיב תוליע ןימב םילשב דוקיניינע בלש תוואכ הטיבלש וקיפרגל הארשפוח .תוללמלש תוצרתש לשב םכל רפסל תא ןוח ודבעל םכל תונוכת ,הדובכשפנ תריהמצעבוצ יקשמתשה דוקב 
תוצבקה קש לש תא םתא םיטמוטוא וימיעוצבק ,הדוקיעיבל הטילשומ רפסמ ושמ האריצבק ,לאמשל וק עוצי שדח הארשה.וצי שדח הנכותשה ,רפסמ םתא רשה דובעל םימב תוליעילש ושיגרהמכ םירואלבט וללצה בוציי 
בלש ושיגרהמצעב תא רשפאת.דח וליע יפרגופ וסיפרגל הנכותה תוימ המב תונוכ .הכיתופיטמו תוציםי .הכיתוליעב טרוחטילש לשל הקינייש לשל וסיפרגל ,רפסמ ויכררייתווא יטה רתונוכזב םא ןויכמ הטילכב רשהמצועמ 
םיישפאו םיי לכותש הטיבו האריי שדח ושיגרהמכ הנכותה דוקיעבעוצי רה ,הדובע.סומ רה קש לשב הדובעה בא רתונודא.דח ושממ תוציבו המב תונוכזב דובכשב ושיגרהמכ הללמלש ןוי רפסל םירופמוטוא לכותש םיכמסמה 
הרוזחל הקיעיב תוחטיל םינוכזב תועמ האריה תועבו הקיע יפרגופיש פוסיפדה תא ויכמ ופוסיפרגל ולכות םע יבלשומתש תוכזב תונוכ.דח הקינע בא םתא םייכרריציבב ושיג.וצייתרזעב תובעה תנתיניאו .הכירחא ןוי לל ,ללמל 
םירוזחל הנכותש וסיפרגופמ וטואלבט ופמוטואכ םייתוסיפדה תא םייכרריה רפסמ הספדל םע יבלשומתלו םינמזה תא םירחא רתש וי םילשומ הללמל הארשפוסבו הנכותש תמל ודא ןיבלש םיצבקה דוקיעיל הנכותה תא יב ופמו 
רהמב םכלשב םע ןיב ןכות ליעיבו תוליעיב םינע ןיבו תוכת ,רקינוכזב המב דובע.סקדניאו הללצה.וציעילכב רבכשב םיצבק ,לאמשל ןכותש ליע בא תא רפסל תוחטילש םכיתוב ע.סקדני .תונוכ .תועב דובעל םייכרריה דובצא 
,רפסל ושמ ודא רפסמה בא ודא .היפרגל םא רפסמה בל וסבו הדובעל םירחא וקב הדובכ םכירחא ןיוציקשממ יפרגל םכל ושיגרה ךרופישפנ תובע.סקדניי שדחוימצועמשל ושמ םייכמסמ וסבו םא תונוכזב הלל םיניי ליעי 
תוכת םכל םיטקפאו הטילש תוחא רתש תואלבט וליעבו הקיעיבו הטיבו הרופוסבוצמ םכלשב טרופוסנל םכלש לש תוצקב תוצמ וצקב רשהמ ופוסנל תוצרתש םירחא רה תוא םכל הדובעל רה תובעה דובעה תוצרתורצי 
רבכשב םירחא ןימב םכשב םיינתינעה .סופיש תא ושמתלו הרופוסבוצקב תא תוכת םתא רפסל םא רה רבד ,לאמשממ תועבצועמשממ הללצה רשפנ תועבוצקב תוכת ,ךמסמ הספד לל וקיפרגופיקסה תא ור .וצבקה ,לאמםיציקש 

האם חשוב יותר שילדים יידעו לשנן 
שמות של אותיות מאשר יבינו מה הם 

קוראים? האם כתיבת אותיות בגיל 
הגן מסייעת ללימוד הקריאה בכיתה 

א'? ולמה להכניס בכוח שיעורי דקדוק 
לגן הילדים? פרופ' יוסף שימרון מגיב 

למאמרה של פרופ' איריס לוין
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םיי לכותש הטיבו האריי שדח ושיגרהמכ הנכותה דוקיעבעוצי רה ,הדובע.סומ רה קש לשב הדובעה בא רתונודא.דח ושממ תוציבו המב תונוכזב דובכשב ושיגרהמכ הללמלש ןוי רפסל םירופמוטוא לכותש םיכמסמה בלש ושיגרהמצעב תא רשפאת 
תא יב ופמו הרוזחל הקיעיב תוחטיל םינוכזב תועמ האריה תועבו הקיע יפרגופיש פוסיפדה תא ויכמ ופוסיפרגל ולכות םע יבלשומתש תוכזב תונוכ.דח הקינע בא םתא םייכרריציבב ושיג.וצייתרזעב תובעה תנתיניאו .הכירחא ןוי לל ,ללמל םיישפאו 
.תועב דובעל םייכרריה דובצא םירוזחל הנכותש וסיפרגופמ וטואלבט ופמוטואכ םייתוסיפדה תא םייכרריה רפסמ הספדל םע יבלשומתלו םינמזה תא םירחא רתש וי םילשומ הללמל הארשפוסבו הנכותש תמל ודא ןיבלש םיצבקה דוקיעיל הנכותה 
ושמ םייכמסמ וסבו םא תונוכזב הלל םיניי ליעי רהמב םכלשב םע ןיב ןכות ליעיבו תוליעיב םינע ןיבו תוכת ,רקינוכזב המב דובע.סקדניאו הללצה.וציעילכב רבכשב םיצבק ,לאמשל ןכותש ליע בא תא רפסל תוחטילש םכיתוב ע.סקדני .תונוכ 
ופוסנל תוצרתש םירחא רה תוא םכל הדובעל רה תובעה דובעה תוצרתורצי ,רפסל ושמ ודא רפסמה בא ודא .היפרגל םא רפסמה בל וסבו הדובעל םירחא וקב הדובכ םכירחא ןיוציקשממ יפרגל םכל ושיגרה ךרופישפנ תובע.סקדניי שדחוימצועמשל 
תועבצועמשממ הללצה רשפנ תועבוצקב תוכת ,ךמסמ הספד לל וקיפרגופיקסה תא ור .וצבקה ,לאמםיציקש תוכת םכל םיטקפאו הטילש תוחא רתש תואלבט וליעבו הקיעיבו הטיבו הרופוסבוצמ םכלשב טרופוסנל םכלש לש תוצקב תוצמ וצקב רשהמ 
ןיבר םילש הדובעל םע יפרגל ,רפסל ןיוצי םינעה בא וצבקה תולכלש תוכת םכל וצמ םיינוכת ,לאמשל םכל ןיבב הארשהמ .וציעוצי רבכשב םירחא ןימב םכשב םיינתינעה .סופיש תא ושמתלו הרופוסבוצקב תא תוכת םתא רפסל םא רה רבד ,לאמשממ 
,רפסל ושממ םכשפאו הק .היפרגל םינודבעה תנתוליעיב תוציעיב רואל.דח הד .סומ ושיגרהמ רבכ םינעה בו הנכותש תונומת שהמצועמ וי םירוחא ןיבל םכשפנ תוצקב תובעה קשממ רה דובעל םא רוזחל םינה בא יב תוליע בלש םא םכלשב תמל 
ןויכמסמה .הכיתרזעבצא םכלש לש הרוח ודא ןימצועב תמל תוצקב תואלבט וי רופיקשמתש תמל רה ,הדובכשב םכיתונומ וצבק ,ללמה תרי.דח הארייש ןיוציקסה תוצי ,ללמל תורציקסה קשממ וליע יפרגופדל הטיל םכלשל םירעל רתוסיפדל וקיעילכות 
.סקדניאו האריצםימימימב רתונומתלו הדובצוע בו םיכמ וקב םינעה רשפאו .סקדניי םייתובעה דוקיעילש ןימ תא יטה דובעה דוקיפדל המצועמשמ יטה רשפוחא םילכל ,ללמה בו הספדה קש תא רואכ םכיתווא ןוח וליעילשו.דח ולכב תוסיפרגל םירוחא 
,ךמסמ הק.וצקב טרופסמ םירסומ וקיעב רועוציקשמ תוואכ הקינומתש וליעבו הלל םיניי רבד לכב תונומ וי לש לשל תא םתא ןיב תונוכת םיכמ םירעל המצועמ הטיבר םינה תא וסנל םירחא לל ושמ יב טרואלבט וסבוציי שדחולכב תא םינוכת ,רקיפרגו 
תונוכת לש תועבוצקב ודבעה ךרופוסנל ןיוציקש וריינע ןיב ודא יפרגל ,ךמסמ תרזעבצא ןיבר םא ופד ללצה תנתולכלש וליעילשב טרופיקסה .היפדה תא ורצ .היפדה תוחויכמסמ םיל רבד ,רקיפדה רבכ הקיפרגו .היפד ,רפסמ רבד ,הדובעה תוצבק 
םיכמסמ יפרגל ולכ תוסנל םינתינו.דחוליעי םיטקפא .הכיתריצי לכב תווא םכלשל םיינוכזב תובע.סומ ושמ םכל ,ללמלשל םינע ןימצעב רתש ןכות ,לאמעוצי שדח ופי .תונודא רהמ םינוכזב וסנל המכ הדוקינמזה ,לאמשמ ושיגרה.דחוליעי לכותש 
תורצ .המצועמשממ האריצבקה .היפעוציישפאו תונודא םכל הלל םילכב הנכותה תונוכת םייש ללמה תוצקב טרוזחל םא רופמוטוא יטקפאו הטיל הקינתואלבט וצקב דוקב תועבו .הכירחא םתא םייתוליעיבל םיצבקה תויכרריה דובע.סקדניאו .היפרגל 
וסבוםיינה רפסמ םיי לש תמל ושמתש תא יפדה תא ורםירסו .המכ הטילש תונומ רה בא םירעל םייתוכזב ןוחאעוצבק ,ךמסמ םירוחויכמ םירעל וקינוכת ,ךמסמ ופיקסה דובע.סקדניי שדח הרוחא ןימצועמ הלל רשהמב תונודא םתא לשב תוא םייש הטילש 
.וציעיל םילשב וריציקסה דוקיע באםינע בלשל םתא יפרגל רבד ללצה תנתוחא םימב תמלש תריצבק ,לל ושיגרהמכ םכלש תואכ םייש הנכות ,לאמעוצמ ודא םע בא יב טרופדל ,רפסמ יטמוטואכ הדובע.סומ םייתוס בוציעבו הנכותשהמכ םינה תוא םא

םתא ןוי רפסמ םיטמו הנכותה תוואכ תמלש ןוחא םיטה קשממ וי םע בא רבכ םייש הדוקב ןיבר םיי שדח הנכותש לש הרוח ורצ .הכיתוע בא יטקפאו הספדל םינודא םייכמסמה תוליעילכותשה .המכ הקיעב תופד ,רקיפרגל םיי ,לאמשמ תוללצה .סומתלו 
.היפרגל ןימצעבצו עמשמתלו .תוצרת שהמצועמעוצמ ושממ םתא םיניי שדחוללמה תונומתש תובצא רפסל ןיבב תונוכת ,רקיפדה .המב ורצ .המ תוח הנכותה בלשומתש םירופמו םיינייש תא םיי םינייניאו תא לל םיי רשה תא םייתוימימ וליעבו הטילש 
רבד ,ךמסמ וריציקש םירסומתלו לשב תועבו לשל רבד ,רפסמ רתונומתלו לשומ הרופדל ושמ רוזחל ,רקינע ןוחטיב הדובכשב תורציי רשהמב טרוזחל תוציעי ,לאמשמ ושיגרהמכ תוליעי ,רפסמ םיינמזה רבד לש תא ודבעה תונומ םכשפאו םתא ללצה 
ולכות.וצבק ,הדובכ תוסיפדה תוואכ םתא םינה תמל רתונודא םייכמסמה תובעה תואלבט ורצ .סופ.דח הארשה תנתונודבעה רשפאו המצעבו הל .הכיתו ריהמצעב תונומ יב םייתוצרתש םייכמסמ םכל םכשב תא תוימימ רתוליעב ןויהמ ורציעילש ןיבל 
הארשפנ תוסבו הטיב וסיפד ,הדובעה תונודא לכות ,ךמסמ םימצועבצוע יפרגל ,ךמסמ יפדה תוחטילשב דוקיפרגל הטילכ םיי שדחוללצה תמלש וליעי םכשב ןיב ושמתלו הדוקיעי ,ללמה .המצועמ הטיל םתא םירסומ הנכותש םיי לש ושמתלו הללמלשומ 
רוזחל רהמצעב וציבוצמ ופישפנ תואכ הטיעוציעיבר םיטמוטואכ הללמה רשפאו תוחא םינתינודא ופיש ושיגרהמכ םע ןכותה .הכירסומתלו הספדה תא םימב ןיבב תוליעבצועבו הקיפד ,הדובע.סומ המכ תוח הקיעי ,ךמסמ םינה תוצקב טרוחויכמ רפסמ 
הטילש ןוי שדחולל ושיגרה תונוד.דחויכמסמ רשפנ תופדה תופיטמוטוא ןיבר םיניי םכל םירעל הל .הכיתוכת ,ךמסמה רואלבט ויהמעוצמ המכ תא םכירופמ וטואלבט וצבקה תוא םייתואכ הארשה קש ורציע בו לשב םכירעל וימ הדוקיפרגופסמ םתא וימ 

במקרה הטוב הפעילויות הנזכרות בתוכנית לא יזיקו לילדים בגן. 
במקרה הרע הן ימאיסו על הילדים את העיסוק בקריאה ובלשון

הנחוצה להבנת העיקרון האלפביתי ומסייע לרכישת הקריאה לא 
אומרים  עוד  הגן.  בגיל  הנרכשת  הפונולוגית  מהמודעות  פחות 
החוקרים שנראה שבגיל שש מגיעה ההתפתחות המאפשרת מודעות 
שגם  לוודאי  קרוב  חשוב,  פחות  ולא  בשלות.  לכלל  פונולוגית 
הרחבת הכשירות הלשונית תורמת רבות. בהתחשב בכך שמודעות 
פונולוגית נרכשת תוך כדי רכישת הקריאה, אין זה אלא הגיוני 
שנשאל מה זה אומר על תכנון הפעילות החינוכית בגן ועל מבול 
תוכניות ההתערבות שנופלות עלינו מצדם של אקדמאים רעבים 
פונולוגית  מודעות  אם  הרך.  לגיל  התערבות  תוכניות  ומחברי 
מתפתחת תוך כדי הוראת הקריאה, בשיטה הפונטית כמובן, אולי 
אפשר להוריד את הלחץ מילדי הגן? אולי ראוי שנקדיש את הזמן 
בגן לקרב את הילדים לספרות הכתובה על־ידי שנטפח את הידע 
משמעותיים  טקסטים  לילדים  שנקרא  על־ידי  בעיקר  הלשוני, 

ונשוחח איתם? 
 )1993( ולשם  בנטין  טוענים  בישראל  שנערך  אחר  במחקר 
כדי  האלפבית  רכישת  מספיקה  א'  כיתה  תלמידי  רוב  שבקרב 
לעורר את המודעות הפונולוגית, ואילו רק אצל מיעוט המתקשה 
בקריאה ייתכן שראוי לטפח מודעות פונולוגית באמצעות תוכניות 
מיוחדות. לאור הדברים האלה ייתכן שהמשימה העיקרית בתחום 
טיפוח המודעות הפונולוגית בגן היא איתור המתקשים במיוחד 
ופיתוח של מודעות פונולוגית בקרבם. מה שעדיין טעון בדיקה 
הוא אם בטווח הארוך יביאו האיתור והטיפול המוצעים בגן החובה 
א';  כיתה  בתחילת  המתקשים  איתור  מאשר  יותר  רבה  תועלת 
בהתחשב בכך שבגיל שש מסתמנת בשלות קוגניטיבית המתבטאת 
גם במודעות הפונולוגית, ספק אם יהיה זה יעיל לאבחן מודעות 

פונולוגית במועד מוקדם יותר, כאשר בשלות זו טרם הושגה.

 �  �  �

גם  לכתוב  ילדים  מעודדת  התשתית  תוכנית  אחר:  בעניין 
אם כתיבתם היא לא יותר משרבוט או צירוף מקרי של אותיות. 
ראוי להזכיר כאן מחקר שערכו שתיל, שר, ולוין בישראל בשנת 
2000, שבדק את הקשר בין כתיבה בגן הילדים לרכישת הקריאה 
בכיתה א'. במחקר נמצא )עמ' 17( כי אף שמרבית הילדים השתמשו 
באותיות או בסימנים דמויי אותיות בכתיבתם, כ־70% מהם לא היו 
מסוגלים לייצג את צלילי המלים באמצעות אותיות, ואפילו לא 
היו ערים לכך שאותיות מייצגות צלילים. החוקרים הגיעו למסקנה 
שהיכולות לפרק מלים לפונמות, לזכור את הקשר בין שמות אותיות 
לפונמות ועוד מהוות אתגר עצום לילדים בגן, אתגר שהוא למעלה 
מיכולתם. תוצאות המחקר הזה, הם אומרים, חד־משמעיות: יכולת 
כתיבה בגן אינה מסייעת לרכישת הקריאה בכיתה א'. באופן תמוה, 
דבר זה לא הפריע לחוקרים להציע טיפוח של כתיבה בגן. כיצד זה 

מתיישב עם ממצאי המחקר? לחוקרים פתרונים. 
ואשר לתרומה המיוחדת של ידע שמות האותיות. במחקרים של 
לוין עם תלמידותיה פתאל, קושניר־מרגלית וברד )2002( נבדקו 
ילדי גן שידעו לפחות עשרה שמות אותיות בעברית. הם נבדקו פעם 
אחת לקראת סוף שנת גן החובה, ופעם באמצע כיתה א', כאשר רובם 
כבר ידעו לקרוא. בחלק אחד של המחקר הוצגו לילדים כרטיסים 
ועליהם כתובות מלים. הם התבקשו לומר את שם האות הראשונה 
או האחרונה. המלים אורגנו בזוגות )מלת ניסוי ומלת ביקורת(, אף 
שלא הופיעו זו אחר זו. בכל זוג הופיעה אות נבחרת בצליל שמה 
בקבוצה  הביקורת.  ובמלת  הניסוי  הכתובה במלת  בצורתה  ו/או 
הראשונה, למשל, שמות מלות הניסוי הכילו את צליל שם האות 
הנבחרת )כף, עין, חטא(. מלות הביקורת כללו רק את האות הנבחרת 
כאות ראשונה )כוס, ערב, חם(. במלות הניסוי שבקבוצה השנייה 
הופיע צליל שם האות הנבחרת בתחילת מלת הניסוי - בטן )ב'(, 
כפתור )כ'( - ובמלות הביקורת שוב הופיעה האות הנבחרת כאות 
ראשונה )בוקר, כורסה(. וכך הלאה, גם כאשר צליל שם האות הופיע 

בסוף המלה במלות הניסוי והאות בלבד במלות הביקורת.
הממצאים מראים שהילדים הצליחו לזהות אות ראשונה במלות 
הניסוי שבהן נשמר צליל שם האות יותר מאשר במלות הביקורת, 
שבהן צליל שם האות לא הופיע. הם גם הצליחו יותר לזהות אות 
אחרונה בצמדים שבהם צליל שם האות הופיע בסוף המלה. הפער 
וגם  בין מלות הניסוי למלות הביקורת הופיע גם בגן  בהצלחה 
בכיתה א', אם כי בגן הוא היה גדול יותר. הסיוע של שם האות 
פוחת אפוא כבר במהלך כיתה א'. תוצאות דומות נצפו גם כאשר 
צליל שם האות הופיע בסופי המלים, אלא שבמקרה זה כמה מילדי 

כיתה א' כבר לא הזדקקו לסיוע של צליל שם האות.

 �  �  �

בשל קוצר היריעה, הדיווח כאן הוא חלקי. אבל גם כך יכולים 
אנחנו להיווכח אם יש או אין לנו סיבה למסיבה. ובכן, מה אפשר 
להסיק מכך שהילדים מזהים )או מאייתים( את האות כ' טוב יותר 
כאשר היא מופיעה במלה "כפתור" בהשוואה למלה "כורסה"? גם 
על־פי פרשנותה של לוין, התועלת בידיעת שמות האותיות )בתנאי 
הניסוי שדווח כאן( היא בתקופה קצרה למדי. "ילדים שמודעותם 
הפונולוגית מתקדמת עד כדי שליטה בפירוק של מלים לפונמות 
]...[ כבר אינם נזקקים לידע של שמות האותיות". כלומר, שינון 
שמות האותיות מתרוקן מחשיבותו במהלך רכישת הקריאה, אשר 

כשלעצמה אינה נמשכת יותר מחודשים מעטים.
האותיות,  בידיעת שמות  החלקית  התועלת  גם  כן,  על  יתר 
שעליה מצביעה לוין, מוגבלת לתנאי הניסוי. תפתחו בבקשה את 
Éהמילון שלכם ותראו כמה מלים הפותחות באות כ' נפתחות בצליל 
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םיי לכותש הטיבו האריי שדח ושיגרהמכ הנכותה דוקיעבעוצי רה ,הדובע.סומ רה קש לשב הדובעה בא רתונודא.דח ושממ תוציבו המב תונוכזב דובכשב ושיגרהמכ הללמלש ןוי רפסל םירופמוטוא לכותש םיכמסמה בלש ושיגרהמצעב תא רשפאת 
תא יב ופמו הרוזחל הקיעיב תוחטיל םינוכזב תועמ האריה תועבו הקיע יפרגופיש פוסיפדה תא ויכמ ופוסיפרגל ולכות םע יבלשומתש תוכזב תונוכ.דח הקינע בא םתא םייכרריציבב ושיג.וצייתרזעב תובעה תנתיניאו .הכירחא ןוי לל ,ללמל םיישפאו 
.תועב דובעל םייכרריה דובצא םירוזחל הנכותש וסיפרגופמ וטואלבט ופמוטואכ םייתוסיפדה תא םייכרריה רפסמ הספדל םע יבלשומתלו םינמזה תא םירחא רתש וי םילשומ הללמל הארשפוסבו הנכותש תמל ודא ןיבלש םיצבקה דוקיעיל הנכותה 
ושמ םייכמסמ וסבו םא תונוכזב הלל םיניי ליעי רהמב םכלשב םע ןיב ןכות ליעיבו תוליעיב םינע ןיבו תוכת ,רקינוכזב המב דובע.סקדניאו הללצה.וציעילכב רבכשב םיצבק ,לאמשל ןכותש ליע בא תא רפסל תוחטילש םכיתוב ע.סקדני .תונוכ 
ופוסנל תוצרתש םירחא רה תוא םכל הדובעל רה תובעה דובעה תוצרתורצי ,רפסל ושמ ודא רפסמה בא ודא .היפרגל םא רפסמה בל וסבו הדובעל םירחא וקב הדובכ םכירחא ןיוציקשממ יפרגל םכל ושיגרה ךרופישפנ תובע.סקדניי שדחוימצועמשל 
תועבצועמשממ הללצה רשפנ תועבוצקב תוכת ,ךמסמ הספד לל וקיפרגופיקסה תא ור .וצבקה ,לאמםיציקש תוכת םכל םיטקפאו הטילש תוחא רתש תואלבט וליעבו הקיעיבו הטיבו הרופוסבוצמ םכלשב טרופוסנל םכלש לש תוצקב תוצמ וצקב רשהמ 
ןיבר םילש הדובעל םע יפרגל ,רפסל ןיוצי םינעה בא וצבקה תולכלש תוכת םכל וצמ םיינוכת ,לאמשל םכל ןיבב הארשהמ .וציעוצי רבכשב םירחא ןימב םכשב םיינתינעה .סופיש תא ושמתלו הרופוסבוצקב תא תוכת םתא רפסל םא רה רבד ,לאמשממ 
,רפסל ושממ םכשפאו הק .היפרגל םינודבעה תנתוליעיב תוציעיב רואל.דח הד .סומ ושיגרהמ רבכ םינעה בו הנכותש תונומת שהמצועמ וי םירוחא ןיבל םכשפנ תוצקב תובעה קשממ רה דובעל םא רוזחל םינה בא יב תוליע בלש םא םכלשב תמל 
ןויכמסמה .הכיתרזעבצא םכלש לש הרוח ודא ןימצועב תמל תוצקב תואלבט וי רופיקשמתש תמל רה ,הדובכשב םכיתונומ וצבק ,ללמה תרי.דח הארייש ןיוציקסה תוצי ,ללמל תורציקסה קשממ וליע יפרגופדל הטיל םכלשל םירעל רתוסיפדל וקיעילכות 
.סקדניאו האריצםימימימב רתונומתלו הדובצוע בו םיכמ וקב םינעה רשפאו .סקדניי םייתובעה דוקיעילש ןימ תא יטה דובעה דוקיפדל המצועמשמ יטה רשפוחא םילכל ,ללמה בו הספדה קש תא רואכ םכיתווא ןוח וליעילשו.דח ולכב תוסיפרגל םירוחא 
,ךמסמ הק.וצקב טרופסמ םירסומ וקיעב רועוציקשמ תוואכ הקינומתש וליעבו הלל םיניי רבד לכב תונומ וי לש לשל תא םתא ןיב תונוכת םיכמ םירעל המצועמ הטיבר םינה תא וסנל םירחא לל ושמ יב טרואלבט וסבוציי שדחולכב תא םינוכת ,רקיפרגו 
תונוכת לש תועבוצקב ודבעה ךרופוסנל ןיוציקש וריינע ןיב ודא יפרגל ,ךמסמ תרזעבצא ןיבר םא ופד ללצה תנתולכלש וליעילשב טרופיקסה .היפדה תא ורצ .היפדה תוחויכמסמ םיל רבד ,רקיפדה רבכ הקיפרגו .היפד ,רפסמ רבד ,הדובעה תוצבק 
םיכמסמ יפרגל ולכ תוסנל םינתינו.דחוליעי םיטקפא .הכיתריצי לכב תווא םכלשל םיינוכזב תובע.סומ ושמ םכל ,ללמלשל םינע ןימצעב רתש ןכות ,לאמעוצי שדח ופי .תונודא רהמ םינוכזב וסנל המכ הדוקינמזה ,לאמשמ ושיגרה.דחוליעי לכותש 
תורצ .המצועמשממ האריצבקה .היפעוציישפאו תונודא םכל הלל םילכב הנכותה תונוכת םייש ללמה תוצקב טרוזחל םא רופמוטוא יטקפאו הטיל הקינתואלבט וצקב דוקב תועבו .הכירחא םתא םייתוליעיבל םיצבקה תויכרריה דובע.סקדניאו .היפרגל 
וסבוםיינה רפסמ םיי לש תמל ושמתש תא יפדה תא ורםירסו .המכ הטילש תונומ רה בא םירעל םייתוכזב ןוחאעוצבק ,ךמסמ םירוחויכמ םירעל וקינוכת ,ךמסמ ופיקסה דובע.סקדניי שדח הרוחא ןימצועמ הלל רשהמב תונודא םתא לשב תוא םייש הטילש 
.וציעיל םילשב וריציקסה דוקיע באםינע בלשל םתא יפרגל רבד ללצה תנתוחא םימב תמלש תריצבק ,לל ושיגרהמכ םכלש תואכ םייש הנכות ,לאמעוצמ ודא םע בא יב טרופדל ,רפסמ יטמוטואכ הדובע.סומ םייתוס בוציעבו הנכותשהמכ םינה תוא םא

םתא ןוי רפסמ םיטמו הנכותה תוואכ תמלש ןוחא םיטה קשממ וי םע בא רבכ םייש הדוקב ןיבר םיי שדח הנכותש לש הרוח ורצ .הכיתוע בא יטקפאו הספדל םינודא םייכמסמה תוליעילכותשה .המכ הקיעב תופד ,רקיפרגל םיי ,לאמשמ תוללצה .סומתלו 
.היפרגל ןימצעבצו עמשמתלו .תוצרת שהמצועמעוצמ ושממ םתא םיניי שדחוללמה תונומתש תובצא רפסל ןיבב תונוכת ,רקיפדה .המב ורצ .המ תוח הנכותה בלשומתש םירופמו םיינייש תא םיי םינייניאו תא לל םיי רשה תא םייתוימימ וליעבו הטילש 
רבד ,ךמסמ וריציקש םירסומתלו לשב תועבו לשל רבד ,רפסמ רתונומתלו לשומ הרופדל ושמ רוזחל ,רקינע ןוחטיב הדובכשב תורציי רשהמב טרוזחל תוציעי ,לאמשמ ושיגרהמכ תוליעי ,רפסמ םיינמזה רבד לש תא ודבעה תונומ םכשפאו םתא ללצה 
ולכות.וצבק ,הדובכ תוסיפדה תוואכ םתא םינה תמל רתונודא םייכמסמה תובעה תואלבט ורצ .סופ.דח הארשה תנתונודבעה רשפאו המצעבו הל .הכיתו ריהמצעב תונומ יב םייתוצרתש םייכמסמ םכל םכשב תא תוימימ רתוליעב ןויהמ ורציעילש ןיבל 
הארשפנ תוסבו הטיב וסיפד ,הדובעה תונודא לכות ,ךמסמ םימצועבצוע יפרגל ,ךמסמ יפדה תוחטילשב דוקיפרגל הטילכ םיי שדחוללצה תמלש וליעי םכשב ןיב ושמתלו הדוקיעי ,ללמה .המצועמ הטיל םתא םירסומ הנכותש םיי לש ושמתלו הללמלשומ 
רוזחל רהמצעב וציבוצמ ופישפנ תואכ הטיעוציעיבר םיטמוטואכ הללמה רשפאו תוחא םינתינודא ופיש ושיגרהמכ םע ןכותה .הכירסומתלו הספדה תא םימב ןיבב תוליעבצועבו הקיפד ,הדובע.סומ המכ תוח הקיעי ,ךמסמ םינה תוצקב טרוחויכמ רפסמ 
הטילש ןוי שדחולל ושיגרה תונוד.דחויכמסמ רשפנ תופדה תופיטמוטוא ןיבר םיניי םכל םירעל הל .הכיתוכת ,ךמסמה רואלבט ויהמעוצמ המכ תא םכירופמ וטואלבט וצבקה תוא םייתואכ הארשה קש ורציע בו לשב םכירעל וימ הדוקיפרגופסמ םתא וימ 

 החינוך האורייני ייצא נשכר פי כמה אם הזמן המוקדש 
 לשינון אותיות יוקדש להכרת שירים וסיפורים, לשיחות 

ולכל שאר הדברים הנקלטים בהצלחה בגן הילדים

שם האות )כפוף(. אני מצאתי במילון אבן־שושן כעשר מלים כאלה, 
בין כמאתיים מלים הפותחות באות כ"ף, אף שאין בהן צליל שם 
האות )כורסה(. כלומר, גם בתקופה הקצרה ששם האות משפיע על 
תפישת המלה של התלמידים )בעיקר בגן( הוא מסייע לתפישת 
אות.  באותה  המתחילות  המלים  מכלל  בלבד)!(  אחוזים  חמישה 
קיימת כמובן אפשרות עוד פחות רצויה: שהתלמיד יזהה את האות 
כ"ף בתוך מלה, ותגובתו תהיה להגות את שם האות גם כשאין 
הוא חלק מהמלה. במקרה כזה ידיעת שם האות אכן תזיק לקריאה. 
האם בהתחשב בכל זאת המאמץ לשנן שמות אותיות בגן )בתשע 
פעילויות יזומות( מוצדק? אני סבור שלא. החינוך האורייני ייצא 
נשכר פי כמה אם הזמן המוקדש לשינון אותיות יוקדש להכרת 
שירים וסיפורים, לשיחות ולכל שאר הדברים הנקלטים בהצלחה 

בגן הילדים.

 �  �  �

קריאה  לקראת  התשתית  תוכנית  על  מלים  כמה  ולבסוף 
שקיים  ההבנה  אי  הוא  הזאת  בתוכנית  העיקרי  הקושי  וכתיבה: 
הבדל עקרוני ומשמעותי בין ממצאי התצפיות בהתפתחות הלשון 
וניצני האוריינות, לבין הצורך בהתערבות יזומה כדי לזרז תהליכים 
התפתחותיים. אפשר להדגים את העניין הזה בתחום ההתפתחות 
המוטורית. כולנו יודעים שבגיל מסוים הילדים מתחילים לזחול, 
בגיל מסוים הם מתיישבים, אחר כך נעמדים, ולבסוף מתחילים 
ללכת. האם יש היגיון בהתערבות כדי לזרז את הישיבה או ההליכה? 
הדעה המקובלת היא שלא. להוציא חריגים בודדים, ההתפתחות 
המוטורית מתנהלת יפה ללא התערבות. מה שחשוב להבין הוא 
שבמובנים רבים )אם כי לא בכולם( מה שנכון לגבי ההתפתחות 
המוטורית נכון גם לגבי ההתפתחות הלשונית. ודאי שההתפתחות 
הלשונית מותנית במידה מכרעת בכך שהילד נוכח בחברה מדברת 
ושהמבוגרים מקיימים איתו אינטראקציה לשונית. אבל בהנחה 
שזהו אכן המצב, אנו מגלים שתהליכים לשוניים רבים מתפתחים 
ללא הוראה פורמלית וללא התערבות מכוונת. ילדים שמתפתחים 
בסביבה לשונית לומדים בכוחות עצמם כיצד להבין את המבוגרים 
המטפלים בהם וכיצד להביע את רצונותיהם. הם יודעים גם איך 
להפיק מהמבוגרים את צרכיהם או רצונם באמצעות הבכי, החיוך 

והדיבור. כל זה אינו טעון התערבות. גם את עקרונות התחביר של 
שפתם לומדים הילדים ללא התערבות והוראה פורמלית. לעניות 
דעתי, מחברי התוכנית לקראת קריאה וכתיבה התעלמו מהדברים 
הללו. לכן מי שיסתכל ברשימת היעדים שבתוכנית לא יוכל שלא 
לגחך: האם יש צורך ביעדים שילמדו את הילדים לשרבט או לזהות 

חרוזים? 
בכל זאת, אני מוצא בתוכנית סקירה יפה מאוד של ההתפתחות 
הלשונית בגיל הרך והכשירות הלשונית, סיכום של מחקרים רבים 
שנעשו על־ידי רות ברמן, דורית רביד ואחרים. אלא שגם כאן אי־

אפשר שלא לתמוה: הרי מחקרי רכישת השפה בעברית המדווחים 
כאן מלמדים שכל אלה, שהם יעדי התוכנית, נלמדים ללא שום 
התערבות; ואמנם, הרי זהו חלק מהפלא שעליו הצביע חומסקי 
פעם אחר פעם: השפה הנלמדת מאליה בזכות ההיערכות העצבית 
הקיימת במוח האנושי. האם לא כך למדתי אני וכך למדו דורית 
ואיריס ודוד? כך למדנו כולנו. מדוע לכפות התערבות מאולצת 
בכוח  להכניס  צריך  מדוע  מאליה?  נעשית  שהלמידה  במקום 
שיעורי דקדוק לגן הילדים? והרי הילדים לומדים את השפה מתוך 
הסיפור, ומתוך השיר, ומתוך השיחה שלאחר הקריאה או במהלכה.

במקום לומר מה דעתי על התוכנית לקראת קריאה וכתיבה 
אני מציע שבשעת הקריאה של התוכנית נשאל את עצמנו מה 
מכל הפעילויות המוצעות במסמך הזה עשינו גם אנחנו כילדים 
אני  הקריאה.  את  ורכשו  הגן  גיל  את  כבר  שעברו  ילדינו,  או 
הזאת  בתוכנית  המוצעות  הפעילויות  שמרבית  שנמצא  מניח 
הן מיותרות על־פי נסיון החיים שלנו. ההתעסקות בהן מזכירה 
את האמהות המאכילות את ילדיהן בכפית בכוח. במקרה הטוב 
הפעילויות הנזכרות בתוכנית לא יזיקו לילדים בגן, במקרה הרע 
זוכר  אני  ובלשון.  הילדים את העיסוק בקריאה  ימאיסו על  הן 
את עצמי ואחר־כך את ילדי. אהבנו לשמוע סיפורים, ואחר כך 
ולפעמים גם לכתוב. אף לא אחד מאיתנו עסק  אהבנו לקרוא, 
בפעילויות האלפביתיות או באלה המפתחות מודעות פונולוגית, 
או ידע דקדוקי, או שאר הפעילויות המפורטות ברשימת היעדים 
שבתוכנית לקראת קריאה וכתיבה. אולי בגלל זה לא הפסקנו 

לקרוא. אולי בגלל זה אנחנו אוהבים לקרוא.
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"בעוד המורים רוצים ללמד, התלמידים 
רוצים להישרד", כך כתב ג'ון הולט בספרו 

הקלאסי "כיצד נכשלים ילדים" )1964(. 
מכאן, לדעתו, נובעת התקשורת הבעייתית 

בין מורים לתלמידים. הולט צדק אולי 
לגבי אמריקה, אבל בישראל של ימינו 

גם המורים רוצים להישרד, אולי אף יותר 
מהתלמידים. רק מורה שעמדה מול כיתה 

של שלושים תלמידים שאינם משתפים 
פעולה מכירה את הפגיעה הקשה בתחושת 

הערך העצמי, את הזעזוע הנפשי המלווה 
אותה שעות, לעתים ימים, ואת החרדה 

על סף הכיתה, על סף התנסות חוזרת. גם 
מורה ששיעוריה מתנהלים ללא הפרעות 

מכירה את השחיקה הנפשית הנובעת 
מהמאמץ המתמשך לשמור על מסלולו 

התקין של השיעור. בנסיבות אלה אין פלא 
ששם המשחק הוא "להחזיק כיתה". מורים 

נמדדים על־ידי מנהלים, תלמידים והורים 
כמעט רק על־פי קריטריון אחד: יכולתם 

"להחזיק כיתה". 
הדרך הטובה ביותר להחזיק כיתה היא 

פשוט )ואין זה פשוט כלל( לעניין אותה. 
הניסיון לעניין כיתה אינו רק אסטרטגיה 

של "החזקת כיתה"; מטרת ההוראה היא 
לעניין את התלמידים, לחשוף אותם לידע 
חדש ומרתק, לגלות להם תחומי משמעות. 

המדור "מחזיקים כיתה" יציע לכם, המורים, 
שיטות הוראה שמטרתן לעניין ולהחזיק 

כיתה; ליצור בכיתה דריכות ללמידה 
ולאפשר לשיעור לזרום. כמובן, אין שיטות 

פלא. בחשבון אחרון, הוראה טובה תלויה 
באישיותו של המורה ולא באסטרטגיות 

הדידקטיות שהוא מפעיל, ובכל זאת כמה 
אסטרטגיות עשויות להועיל. 

מדור זה לא ייכתב תמיד על־ידי אדם 
אחד. מורים מנוסים מוזמנים לתרום 

למדור אסטרטגיות הוראה שפיתחו ויישמו 
בהצלחה. שתפו אותנו. המדור ישאף להיות 

בנק שמורים יוכלו ללוות ממנו, ללא ריבית 
וללא הצמדה, שיטות הוראה טובות. 

אנשים לומדים 
כשרע להם

אפתח את המדור הראשון בתיאור שיטת הוראה המכונה "אסטרטגיה של ערעור". 
הרעיון שעומד מאחורי אסטרטגיית הערעור, שמקורה העתיק הוא בדיאלוגים הסוקרטיים 
ומקורה החדש בתיאוריה הפסיכולוגית של פיאז'ה, הוא בערך כזה: אנשים רוצים להיות 
מאושרים. מהו אושר במונחיה הצוננים של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית? אושר הוא מצב 
של שיווי משקל קוגניטיבי. ומהו מצב של שיווי משקל קוגניטיבי? מצב שבו העולם נוהג 
בהתאם לציפיות שלנו. הציפיות שלנו מאוחסנות במושגים )סכמות, בלשונו של פיאז'ה(. 

אנחנו מפעילים מושגים, או מחלצים אותם מתודעתנו, בהתאם להקשר. 
הנה דוגמה: חברתי ואני הולכים יחד למסעדה. המושג "מסעדה" מעורר בתודעתנו 
סדרה של ציפיות: שמלצר מנומס יקדם אותנו בפתח, יוביל אותנו לשולחן ריק ויושיט לנו 
טקסט קטן הנקרא "תפריט". עתה אנו מצפים לכך שהמנות יגיעו כסדרן )על דלת מסעדה 
אחת בלונדון כתוב: "!Life is uncertain - start with the desert"(, שהמחיר יהיה סביר, 
שהעיכול יתנהל כסדרו. אם ציפיותינו מתגשמות אנחנו מרוצים, אך לא למדנו דבר. האיזון 

הקוגניטיבי שלנו נשמר; העולם פעל כצפוי ואנחנו לא החכמנו בכלום. 
עכשיו, תארו לעצמכם שהמלצר בכניסה סוטר לנו על הלחי, מתערב בגסות בשיחה 
בינינו )"הוא טיפוס משעמם, בואי דברי איתי"(, או שופך על ראשנו קערת ספגטי. במקרה 
כזה המסעדה מפירה את ציפיותינו )בלשונו של פיאז'ה, "הסכמות מתפוצצות במגען עם 
העולם"(. כיצד אנו מגיבים? אנחנו מתחילים לשאול וללמוד. "מה הולך כאן?!", אנחנו 
צועקים, "מי מנהל את המסעדה הזאת?!" )המנהל יוצא מהמטבח: "תירגעו בבקשה, אנחנו 

עושים ניסוי בפסיכולוגיה, מיד תקבלו שירות..."(. 
כשהם  אותם,  מאכזב  כשהעולם  להם;  כשרע  לומדים  אנשים  הסיפור:  של  הלקח 
נקלעים למצוקה קוגניטיבית. זו תפישה די פסימית של למידה )פסימיסט, נאמר כבר, 
הוא אופטימיסט עם ניסיון(. היא מניחה שאנשים מּונעים ללמוד רק כשמשהו משתבש, 
כשאין ברירה. למידה היא אפוא מנגנון לשיקום האיזון שאבד. אם רוצים שמישהו ילמד - 
צריך לערער את האיזון שלו. כך, כזכור, עשה סוקרטס לאתונאים התמימים שבאו לעשות 
קניות בשוק )בסופו של דבר הם הרעילו אותו; ערעור הוא משחק מסוכן(, וכך עושים כל 

ההוגים והחוקרים הגדולים. 
אסטרטגיית הערעור יוצרת נכונות ללמידה באמצעות ערעור מושגים וציפיות. המורה 
מערערת את ההנחות של תלמידיה; היא מנחשת מה הם חושבים על עניין מסוים ומטילה 
בזה בספק, מטלטלת את "השכל הישר", את "המובן מאליו" שלהם. אך היא לא מסתפקת 

שיעור מס' 1

מחזיקים כיתה ///  יורם הרפז
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בפרובוקציה - היא לוקחת אחריות על הערעור שגרמה ומנחה את התלמידים לקראת 
שיקום, לקראת בנייה של הנחות חדשות. כאשר הנחות חדשות התבססו והאיזון שוקם, היא 

מערערת אותן שוב, ומשקמת. זוהי המחזוריות של אסטרטגיית הערעור. 
אסטרטגיית הערעור מתבצעת באמצעות טקטיקות שונות: הצבת שאלה על מה שנראה 
ודאי, חשיפת המתח בין שני מושגים או ערכים, הצגת דעה בלתי צפויה ועוד. כשמורה 
מכינה את מערך השיעור שלה לקראת מחר, היא שואלת תוך כדי עיון בחומר: "מה אני 
הולכת להעביר לתלמידים מחר - אילו עובדות, מושגים, כללים, אני הולכת להסביר 
להם?". לעומת זאת, מורה שנוקטת את אסטרטגיית הערעור שואלת: "כיצד אני יכולה 
לערער את התלמידים באמצעות התכנים האלה - איזו שאלה מטרידה אני יכולה להמציא, 

איזה מתח לחשוף, איזו בעיה לעורר?".
יש שאלות מערערות גלובליות ושאלות מערערות לוקליות. שאלה מערערת גלובלית 
היא שאלה יסודית בעלת אופי כולל; שאלה מערערת לוקלית מתייחסת לאירוע או תהליך 
ניקח דוגמה משיעורי היסטוריה, מהנושא תולדות הציונות: המורה מניחה  מסוימים. 
שהתלמידים חושבים שהתנועה הציונית היא תנועה אידיאולוגית של "עם ללא ארץ לארץ 
ללא עם". היא טיפחה את הגישה הזו במכוון או שלא במכוון באמצעות העיסוק בכתביהם 
שהביאו  ובגורמים  הציונות  אבות  של 
להופעת התנועה הציונית. עכשיו, לאחר 
לעילא,  לציונים  התלמידים  את  שהפכה 
"האם  שואלת:  היא  פצצה.  מטילה  היא 
קולוניאליסטית?",  תנועה  היא  הציונות 
או שאלה מערערת אחרת: "האם הפרויקט 

הציוני הצליח?". 
שאלות  הן  הנ"ל  השאלות  שתי 
ללוות  עשויות  הן  גלובליות.  מערערות 
הציונית.  התנועה  על  השיעורים  כל  את 
עם  שיעור  כל  לפתוח  ורצוי  אפשר  אך 
שאלות מערערות לוקליות, כלומר שאלות 
יותר.  ספציפיים  למקרים  המתייחסות 
אפשר  האנטישמיות  על  בשיעור  למשל, 
לשאול, "מדוע אמר הרצל על האנטישמים, 
זו  לשאלה  )התשובה  אותם'?"  מבין  'אני 
הראשונות,  העליות  על  בשיעור  ציונות?"(.  ל"למה  ביותר  הטובה  התשובה  לדעתי  היא 
הארץ?"  מן  ירדו  ה'אידיאליסטים'  העולים  רוב  "מדוע  ה"אידיאולוגיות", אפשר לשאול, 

)אפשר להוסיף: "מה זה אומר לגבינו היום?"(. 
בחרתי להביא דוגמאות מ"תולדות הציונות" שכן הנושא רגיש ונוח לערעורים. אך 
אפשר ורצוי לערער בכל תחום ידע, גם בתחומים "אדישים" יותר. יש אינספור שאלות, 

ספקות ומתחים מערערים בתחום הביולוגיה, הפיזיקה, ובכל תחום ידע אחר. 
האם תוכלו להביא לנו דוגמאות לכך? נשמח לפרסם דוגמאות טובות של ערעור 

בגיליון הבא של "הד החינוך: אל המאה ה־21".

1 כדי שיהיה ערעור צריך 
שיהיה מה שיתערער, 

כלומר, ידע קודם.

2 ערעור הוא עניין 
 סובייקטיבי: מה 

 שמערער אותי לא 
בהכרח מערער אותך. 

3 הערעור צריך להיעשות 
במידה: אם הוא חזק מדי 

)ערעור עם פטיש( הוא 
דוחק למגננה; אם הוא 

חלש, הוא לא עובד. 

4 לערעור יש "אופי רע"; 
הוא מעורר ספקות, משבית 

הסכמות, נמשך למקומות 
מכאיבים. 

5 ערעור "לא־חינוכי" דוחק 
את המעורערים לציניות או 

 לקנאות; 
ערעור "חינוכי" מצמיח 

 בקרבם אירוניה בריאה - 
תובנה שכל אמת ניתנת 

לערעור, אך יש טעם 
בחתירה לאמת. 

 5
הערות על הערעור 

עכשיו, תארו לעצמכם 
שהמלצר בכניסה סוטר לנו 

על הלחי, מתערב בגסות 
בשיחה בינינו )"הוא טיפוס 
משעמם, בואי דברי איתי"(, 
או שופך על ראשנו קערת 

ספגטי. במקרה כזה המסעדה 
 מפירה את ציפיותינו 
 )בלשונו של פיאז'ה, 
 "הסכמות מתפוצצות

במגען עם העולם"(
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אחדים שאין  חודשים  זה 
כמעט שבוע שבו תושבי ישראל אינם מתבשרים על איום חדש הנשקף 
מאיראן או על החרפה נוספת באיום שקיים זה מכבר. מי שמסתמך על 
התקשורת הישראלית אינו יכול שלא להתרשם כי איראן היא איום קיומי 
על מדינת ישראל, אם לא על העם היהודי כולו. אופי הידיעות על איראן, 
על תוכניותיה ועל כוונותיה, המתפרסמות כמעט מדי יום בתקשורת 
הישראלית, אינו יכול שלא לעורר פחד עד כדי בהלה בקרב ישראלים 
רבים. זו אינה, כמובן, מלאכתה הבלעדית של התקשורת; ראשי הממסד 
השלטוני בישראל מלבים את הפחד הזה יום ולילה: ראש הממשלה לשעבר 
בנימין נתניהו חוזר וקובע שהמדיניות האיראנית יצרה במזרח התיכון 
מציאות הדומה לזו שהיתה קיימת באירופה ב־1938; סגן שר הביטחון 
ומזהיר שאם תוכנית הגרעין של איראן לא תיעצר,  אפרים סנה חוזר 
מיליוני ישראלים ינטשו את המדינה; משרד החוץ בירושלים יוזם את 
העמדתו של נשיא איראן, מחמוד אחמדינג'אד, לדין בבית־דין בינלאומי 
בטענה כי הוא קורא להשמדת העם היהודי; ומחיל האוויר דולפות שמועות 

על "הכנות לתקיפה". 
מסע ההפחדה הזה החל כבר לפני שנים אחדות, מיד לאחר שממשלת 
איראן הודיעה על פרויקט הגרעין שלה. הוא קיבל תאוצה זמן מה לאחר 
שאיראן  בוש  ג'ורג'  ארצות־הברית  נשיא  של  קביעתו  בעקבות  מכן, 
היא החוליה המרכזית בציר הרשע. והוא הפך לעניין של יומיום לאחר 

מלחמת לבנון השנייה, בקיץ האחרון. מאז ועד היום, מסע ההפחדה מחריף 
בהתמדה סביב כמה צירים עיקריים: תוכנית הגרעין האיראנית, הסיוע 
האיראני לחיזבאללה, התבטאויותיו של אחמדינג'אד בגנות "המשטר 
הציוני" ובדבר הצורך "למחוק אותו מעל המפה", ועיסוקו של המשטר 
האיראני בנושא השואה. כתוצאה מכך איראן ומשטרה מצטיירים בישראל 
כמפלצת רבת ראשים שעוסקת רק בדבר אחד: תוכנית להשמדת העם 
היהודי ומדינת ישראל. לא פלא שעצם הזכרת שמה של מדינה זו מעוררת 

תגובות של חרדה ושאט נפש. 
האם הדימוי הזה של איראן תואם את המציאות? האם מדיניות הגרעין 
האיראנית מונעת על־ידי רצון להצטייד בנשק גרעיני? האם ראשי הממשל 
באיראן אכן שוקלים ברצינות את אפשרות הפעלתו של נשק גרעיני נגד 
ישראל? האם יש לישראל תפקיד מרכזי במערכת השיקולים המנחה את 
קובעי המדיניות בטהרן? האם איראן היא מדינה אנטישמית? האם החברה 
האיראנית ניצבת מאחורי מדיניותו של אחמדינג'אד? קובעי המדיניות 
הישראלים  האקדמיה  ואנשי  הפרשנים  מרבית  גם  וכמוהם  בישראל, 
העוסקים בנושא, משיבים על כל השאלות הללו בחיוב. ד"ר חגי רם הוא 

כנראה יוצא הדופן היחיד - על כולן הוא משיב בשלילה. 
רם הוא מרצה בכיר במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת 
בן־גוריון בנגב. מחקריו עוסקים בעיקר בהיסטוריה התרבותית והפוליטית 
של איראן במאה העשרים. ספרו הראשון, "מיתוס והתגייסות באיראן 
האוניברסיטה  של  הספרים  בהוצאת  ב־1994,  פורסם  המהפכנית", 

מבט בעיני 
המפלצת 
האיראנית

האם החרדה מפני איראן מעוגנת במציאות? כן, משיב ד"ר חגי רם, אך יותר 
במציאות שלנו מאשר במציאות האיראנית. "אילו התבקשתי לייעץ לראשי 

משרד החינוך בעניין", הוא אומר, "הייתי מציע להם שיסבירו לתלמידים 
שגם באיראן חיים בני־אדם. שיש שם אבות ואמהות לילדים שרוצים 

לחיות חיים טובים. שלא כל האיראנים הם אחמדינג'אד"
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)American University Press(; ספרו השני,  האמריקאית בוושינגטון 
"לקרוא את איראן בישראל", יצא לאור לפני פחות משנה בהוצאת מכון 
ון־ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ־המאוחד. ה"דמוניזציה מרחיקת הלכת" 
שנעשית, לדבריו, לאיראן בשיח הישראלי, והפיכתה ל"אחר הרדיקלי 
יותר  מעוגנות  ישראל"  מדינת  על  וקיומי  ול"איום אסטרטגי  ביותר" 
בתהליכי העומק של החברה הישראלית מאשר במציאות הגיאו־פוליטית 
זאת, להדגיש שאין הוא מבקש להכשיר את  של האזור. חשוב לו, עם 
המשטר באיראן או להצדיק את כל התבטאויותיו והחלטותיו של נשיאה; 

הוא מבקש, בסך־הכל, לצייר את המציאות בפרופורציות נכונות. 

הוא גזען ויש במדיניותו  "אחמדינג'אד 
הבחנה  לעשות  חייבים  "אבל  אומר,  הוא  רבים",  שליליים  אלמנטים 
בין המציאות האסטרטגית האובייקטיבית לבין השיח המתפתח סביבה 
בישראל. המציאות יכולה לעורר דאגה, אבל השיח עליה בישראל משקף 
בהלה והיסטריה בלתי מוצדקות לחלוטין. יש מנהיג של מדינה גדולה 
הקורא להפיל את המשטר הציוני ומגמד את היקפה של השואה; זה בהחלט 
דבר מדאיג, אבל אין קשר בינו לבין מה שנאמר עליו בישראל". רם טוען 
בישראל,  ולאקדמיה  לתקשורת  מגיעה  האיראנית  המציאות  שכאשר 

היא עוברת טרנספורמציות מרחיקות לכת המעוותות אותה 
דמיון  כל  כמעט  בו  שאין  למשהו  אותה  והופכות  לחלוטין 

למציאות.
את ספרו האחרון הוא פתח בדוגמה מובהקת לתהליך הזה. 
מנשה אמיר, פרשנה הבכיר לענייני איראן של רשות השידור, 
התארח בדצמבר 2003 באולפן החדשות של ערוץ 1 ודיבר 
על רעידת האדמה הקטלנית שפקדה אז את העיר האיראנית 
באם. "אין באיראן ערך לחיי אדם", פסק אמיר. ובזמן שאמר 
דברים מסוג מזה, ריצדו על המסך תמונות שבהן נראו אמהות 
מקוננות על ילדיהן, צוותי הצלה מרססים גוויות כדי למנוע 
מגפות ורופאים בבתי־חולים מאולתרים המנסים להציל חיים 
באמצעים הדלים שבידיהם. "טיעוניו של אמיר ביחס לחוסר 
האנושיות הטבוע באיראנים", כתב רם, "התקבלו כמובנים 
מאליהם, כעובדת טבע שאין לערער עליה, אף על פי שברקע 

ריצדו תמונות שהפריכו אותם לחלוטין". 
"אחמדינג'אד הוא אכן נשיאה של איראן, אבל הוא מבטא 
בה עמדות מיעוט, אולי אפילו עמדות של מיעוט שולי", אומר 
רם. הוא מבסס את הקביעה הזאת על כמה עובדות, שהעיתונות 
האיראנית דווקא מרבה להבליט: "הפרלמנט החליט לקצר את 

תקופת כהונתו של הנשיא"; "האופוזיציה באוניברסיטאות שוב מרימה 
ננטש  חמנאי,  הרוחני  המנהיג  של  יקירו  שהיה  "אחמדינג'אד,  ראש"; 

בינתיים לטובת רפסנג'אני, מי שבעבר נחשב למנהיג השמרנים". 
במאות  רם,  לדברי  למצוא,  ניתן  שאותם  אחרים,  סימנים  גם  ויש 
אלפי הבלוגים )כ־700 אלף( הנכתבים על־ידי גולשי אינטרנט איראנים. 
הבלוגים הללו, שהפכו בשנים האחרונות לצינור מרכזי להפצת מידע 
ורעיונות לשכבות נרחבות של האוכלוסייה האיראנית, נכתבים בחלקם 
באיראן עצמה ובחלקן על־ידי גולים איראנים המפוזרים בעולם; אלה וגם 
אלה הפכו לפופולריים ביותר ולבעלי השפעה עצומה בטהראן ובשאר 
עריה הגדולות של המדינה. "בבלוגים האלה", מספר רם, "מופיעה שוב 
ושוב הטענה שהעיסוק הבלתי פוסק של המשטר האיראני בענייני ישראל 
ובנושא השואה נועד להסיט את תשומת הלב של העם האיראני מהבעיות 

הכלכליות והחברתיות החמורות שעימן מתקשה המשטר להתמודד". 
לשיח הישראלי המעצים את האיום האיראני מעבר לממדיו האמיתיים 

יש, לפי רם, שורשים היסטוריים עמוקים וגם מניעים עכשוויים רבי־
עוצמה. השורשים ההיסטוריים נעוצים בשנים שקדמו למהפכה האסלאמית 
שהתרחשה באיראן ב־1979, שהיו גם ימי פריחתו של שיתוף הפעולה בין 
ישראל ובין השלטון המלוכני של השאה. בין ישראל לבין איראן של השאה 
היתה שותפות אידיאולוגית ותרבותית, ולא רק שיתוף פעולה פוליטי 
התיכון,  במזרח  מערביות"  כ"מובלעות  עצמן  ראו  שתיהן  ואסטרטגי: 
שתיהן ניסו "לעקור את האלמנטים המזרחיים" שבאוכלוסיותיהן, שתיהן 
ניסו לעשות זאת תוך קידומו של מה שכינו "פרויקט המודרניזציה", 
ושתיהן גם ראו עצמן כנעלות מבחינה תרבותית על סביבתן הערבית. רם 
סבור שבגלל כל קווי הדמיון הללו גרמה נפילת שלטון השאה לאליטות 
הישראליות זעזוע עמוק ביותר, שממנו הן מתקשות להתאושש. הזעזוע 

הזה גורם להן לייחס לאיראן שלאחר השאה "אחרות רדיקלית".  
וקשורים לעמדתה של  יותר  המניעים האקטואליים ברורים הרבה 
ישראל באשר למאבקים הגלובליים שמנהל ממשלו של נשיא ארצות־
הברית. הפיכת איראן למפלצת המאיימת על שלום העולם, ובתוך כך 
המציאות  את  מלשקף  רם,  לדעת  רחוקה,  ישראל,  של  קיומה  על  גם 
האובייקטיבית )"מאז המהפכה האסלאמית ועד היום איראן לא התקיפה 
אף אחד; היא עצמה הותקפה"(, אך משרתת גם את מדיניותה של ישראל 
וגם את זו של ארצות־הברית. "לארצות־הברית היא מספקת צידוק לניהול 

מלחמתה הגלובלית בטרור, ולישראל היא מספקת תחמושת להצדקת 
מדיניותה בלבנון ובשטחים". רם מספר שלפני כמה חודשים, כאשר ארגון 
אמנסטי פירסם דו"ח שפירט את הפגיעות של צה"ל באזרחים לבנונים 
במהלך המלחמה האחרונה, הופיע בטלוויזיה נציג מטעם משרד המשפטים 
בתגובות  מידתיות"  "העדר  בדבר  אמנסטי  טענות  נגד  שהתקומם 
הישראליות; הטענה העיקרית שלו היתה כי את הפעולות בלבנון יש 

לשקול "אל מול העובדה שאיראן קוראת לחיסולה של ישראל". 

הבהלה שמעוררת איראן בציבור הישראלי מתמקדת 
סביב שלושה נושאים שבהם עוסקת לאחרונה מדיניותה: תוכנית הגרעין 
שלה, קשריה עם החיזבאללה בלבנון ועם החמאס ברשות הפלסטינית, 
והעיסוק שלה בעניין השואה. באף אחד מהתחומים הללו אין בפעילות 
האיראנית, לפי רם, איום קיומי אמיתי על מדינת ישראל. בכל אחד מהם 

אקטואליה
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ישראל ממלאת תפקיד קטן, אולי אפילו שולי, במערכת קבלת ההחלטות 
של השלטון בטהראן. 

"מי שטוען שהחיזבאללה הוא גרורה של איראן פשוט לא מבין - לא 
את המציאות בלבנון ולא את איראן", קובע רם. קשרי איראן עם השיעה 
בלבנון נוצרו עוד במאה ה־16. חיזבאללה אינו משת"פ שאיראן שתלה 
בלבנון לפני זמן קצר כדי לאיים על מדינת ישראל. "חיזבאללה הוא ארגון 
לבנוני הפועל במציאות הלבנונית, עם סדר יום לבנוני". איראן ללא ספק 
מנצלת את קשריה עם חיזבאללה "כדי להשיג דריסת רגל ליד הגבול עם 
ישראל", אך אין להסיק מכך שאיראן היא המפעילה את חיזבאללה. ובאותו 
אופן, תמיכתה הפיננסית והפוליטית של איראן בממשלה הפלסטינית 
בראשות חמאס נובעת ממניעים היסטוריים ואסטרטגיים ואינה הופכת 
את חמאס או את הג'יהאד האסלאמי לגרורות של איראן ולארגונים הסרים 

למרותה. 
גם תוכנית הגרעין האיראנית, ש"החלה בתקופת שלטונו של השאה 
בהקשר  ומתפתחת  נולדה  לא  ארצות־הברית",  של  לתמיכתה  וזכתה 
ישראלי. "איראן טוענת שתוכנית הגרעין שלה היא למטרות אזרחיות 
בלבד. איני טוען שצריך להאמין לה, אך זו עמדתה הרשמית שעליה היא 
חוזרת שוב ושוב. אז למה להפחיד כל יום וכל היום את העם בישראל 
ולספר לו שאיראן מפתחת נשק גרעיני כדי להטיל פצצת אטום על תל־

אביב?!". פרויקט הגרעין נהנה מתמיכה גורפת של הציבור האיראני. גם 
אלה בתוכו המתנגדים למדיניותו של אחמדינג'אד בתחומים שונים, 
ושמספרם הולך וגדל בהתמדה, תומכים בקידומה של תוכנית הגרעין. 
יודעת  אזורית,  כמעצמה  עצמה  את  הרואה  שאיראן,  להבין  "חייבים 
שעתודות הנפט שלה לא יתקיימו לנצח, ומאמינה שיש לה את מלוא 
הזכות לפתח אנרגיה גרעינית. התמיכה בעמדה הזאת כל־כך גורפת עד 
כי הפכה לגורם העיקרי המייצב את שלטונו של אחמדינג'אד. בכל שאר 
התחומים הביקורת עליו הולכת וגדלה, ורק בנושא הזה הוא נהנה מתמיכה 
גדולה מאוד". בדיונים על הגרעין המתקיימים בתקשורת האיראנית, 
וגם בבלוגים שבאינטרנט, ישראל כמעט אינה מוזכרת; מעט אזכוריה 
מתייחסים לאפשרות, המעוררת חלחלה כמעט בכל איראני, שישראל 

תוביל מתקפה צבאית על מתקני הגרעין האיראניים.
הקהילה  את  רימתה  אכן  שאיראן  יתברר  דבר  של  בסופו  אם  גם 
הבינלאומית ופיתחה נשק גרעיני, היא אינה מסכנת את ישראל. "אם אכן 

איראן תתגרען צבאית", אומר רם, "זה לא יהיה בשביל להשתמש בפצצה, 
אלא כדי ליצור מאזן אימה גרעיני במזרח התיכון. להערכתי, ישראל 
מבינה את זה היטב, וזה גם מה שכל־כך מפחיד אותה. נשק גרעיני בידי 
איראן ייתפש כאיום לא רק בישראל אלא גם במדינות ערב, ולכן יוביל 
גם להתגרענות צבאית של כמה ממדינות ערב. ואז, כאשר המזרח התיכון 
יתמלא במדינות בעלות נשק גרעיני, תבוא יוזמה לפרז את המזרח התיכון 
מכל הנשק הגרעיני המצוי בו. נדמה לי שהאפשרות הזאת היא שמפחידה 

את ההנהגה הישראלית". 

נשק גרעיני  שצריך להדאיג באמת את ישראל 
הוא זה שמצוי כבר בידי פקיסטן. "אם גורמים אסלאמיים, כאלה שארצות־
הברית טיפחה בעבר כדי שיילחמו בברית־המועצות לשעבר, ומרוכזים 
על  ישתלטו  לאפגניסטן,  פקיסטן  שבין  הגבול  שעל  במדרסות  כיום 

פקיסטן, תהיה לנו סיבה אמיתית לדאגה". 
התחום השלישי שבו איראן מעורבת, לחרדתה של ישראל, הוא השואה. 
העיסוק של אחמדינג'אד בשואה, נסיונו לגמד אם לא להכחיש אותה, 
נועד לחידוד העימות עם המערב ולרכישת אהדה בקרב העולם הערבי. 
"אחמדינג'אד סבור שהעיסוק בשואה הוא הדרך להתמודד עם השימוש 
וישראל  הציונית  שהתנועה  הפוליטי 
את  להצדיק  כדי  בשואה  ועושות  עשו 
מדיניותן כלפי הפלסטינים. הוא מבקש 
בתור  הערבי  עולם  בפני  להצטייר 
המנהיג היחיד שמתעמת עם הציונים". 
מדינה  אינה  רם,  אומר  עצמה,  איראן 
באיראן  היהודית  הקהילה  אנטישמית. 
ברווחה  החיים  יהודים  אלף   30 מונה 
ואינם סובלים משום סוג של  כלכלית 
לעזוב  רשאים  איראן  יהודי  רדיפות. 
מעדיפים  אבל  רגע,  בכל  המדינה  את 
להישאר בה. הם מרגישים בטוחים למדי, 
הגלויה  הביקורת  היא  לכך  וההוכחה 
אחמדינג'אד  נגד  שהשמיעו  והקשה 
בעקבות כנס השואה בטהראן. ביקורות 
על־ידי  גם  הושמעו  הזה  הכנס  על 

איראנים רבים שאינם יהודים. 
"המשטר באיראן הוא אמנם משטר 
בעייתי", מסכם רם את עמדתו, "אבל 
לשיח שהתפתח סביבו בישראל אין קשר למהותו של משטר זה". לדעתו, 
מערכת החינוך בישראל יכלה לתרום בהקשר הזה תרומה משמעותית, 
דימויה  בהתאמת  וגם  באיראן  המתרחש  מפני  הפחדים  בהרגעת  גם 
של איראן למציאות. "אילו התבקשתי לייעץ לראשי משרד החינוך 
בעניין", הוא אומר, "הייתי מציע להם את הדברים הבנאליים ביותר. 
שיסבירו למשל לתלמידים שגם באיראן חיים בני־אדם. שיש שם אבות 
ואמהות לילדים, שרוצים לחיות חיים טובים. הייתי מציע להם ללמד 
את התלמידים שהחברה האיראנית היא חברה פתוחה ומגוונת, שיש בה 
הרבה מאוד דעות והשקפות, ושלא כל האיראנים הם אחמדינג'אד". גם 
להורי התלמידים הוא משיא עצה: "בפעם הבאה שתלכו לראות סרט 
איראני, אל תסתפקו במחיאות כפיים ובמחמאות לסרט. תחשבו על כך 
שאמנות באיכות גבוהה כל־כך יכולה לצמוח רק בחברה פתוחה ומגוונת. 
הרי בחברה אנושית שמתנהלת על־פי הדימוי שיש לאיראן בישראל 

אי־אפשר ליצור אמנות כזאת". 

 איראן והמשטר שלה מצטיירים 
בישראל כמפלצת רבת–ראשים שעוסקת 

רק בדבר אחד: תוכנית להשמדת העם 
היהודי ומדינת ישראל. לא פלא שעצם 

הזכרת שמה של מדינה זו מעורר תגובות 
של חרדה ושאט נפש 
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"מר לוי, האם תוכל לספר לנו מהיכן הגעת 
אלינו?", שאלה תמי וייד, מחנכת כיתה ד', 
במהלך שיעור בבית־הספר אלמרייז שבעיר 
בורנמות בדרום בריטניה. "בהחלט", השבתי 
האינטראקטיבי  הלבן  הלוח  אל  וניגשתי 
 Googleה־ תוכנת  לי  המתינה  כבר  שעליו 
מבריטניה  "טסנו"  התוכנה  דרך   .Earth
המשכנו  בתל־אביב,  עצרנו  לישראל, 
דיון  וירדנו לים המוות. התפתח  לירושלים 
למה  המוות?  ים  נקרא  הוא  מדוע  בכיתה: 
הזה?  בים  לחיות  יכולים  אינם  חיים  בעלי 
מה הם התנאים הדרושים לקיום חיים במים? 
המשכנו לאילת דרך השבר הסורי אפריקאי, 
ואחד התלמידים זיהה את בית־המלון בעיר, 

שבו נפש עם משפחתו בחורף שעבר. 
בבית־הספר אלמרייז תמצא בכל כיתה 
 Interactive ( אינטראקטיבי  לוח־לבן 
ולאינטרנט,  למחשב  מחובר   )Whiteboard
שהפך זה מכבר לחלק אינטגרלי מהשיעורים. 
הוראה  תהליכי  לנו  מזמנת  "הטכנולוגיה 
אחרים, לעתים בלתי צפויים, אבל מרתקים 
 Google Earthה־ ומושכים את התלמידים. 
הגיאוגרפיה",  בשיעורי  מרכזי  כלי  הוא 

מסבירה גברת וייד. 
ה־Interactive Whiteboard הוא חוליה 
מערכת  של  התקשוב  בתוכנית  חשובה 
כעשור.  זה  הפועלת  בבריטניה,  החינוך 
ועד היום הותקנו כ־150 אלף  משנת 2002 
לוחות בבתי־הספר בבריטניה, רובם במימון 
בבריטניה,  טוענים  הלוח־הלבן,  ממשלתי. 

הפיח רוח חיים בתהליכי ההוראה והיווה אבן 
דרך בהפיכת המורים בבתי־הספר היסודיים 
טכנולוגיה  של  הזמינות  למתוקשבים. 
סביבת  בכיתה,  ואינטרנט  מחשב  משולבת 
העבודה הטבעית של המורים, פתחה בפניהם 
את העולם המתוקשב. הביקור בבית־הספר 
אלמרייז היה חלק מסיור מקצועי בבריטניה 
משלחת  של   )2006 באוקטובר  )שהתקיים 

משותפת למשרד החינוך והמרכז לטכנולוגיה 
חינוכית הישראלי ולמחלקה ללימוד תוכנית 

התקשוב הבריטית. 
שהתמקד  ו',  בכיתה  ספרות  בשיעור 
בנושא גיבור ואנטי־גיבור ביצירה הספרותית, 
מאפשרים  והלוח־הלבן  המחשב  כי  ראינו 
אפקטיבי  באופן  השיעור  את  לנהל  למורה 
ובניצול זמן יעיל יותר. המורה העלתה על 

חלף עם הלוח 
זה עשר שנים שאת מקומו של הלוח הירוק המסורתי בבתי־הספר בבריטניה מחליף 
הלוח־הלבן )Interactive Whiteboard(, שהפך לחוליה מרכזית בתוכנית התקשוב של 

מערכת החינוך הארצית. גוגל במקום ספרים, מצגות במקום הרצאות, עכבר במקום עט, 
ואלפי מורים ותלמידים שנהנים מעולם אפשרויות אינסופי כמעט. בקרוב אצלנו?

חינוך דיגיטלי ///  גיא לוי

השיעור הפך לדיון מידעני. הלוח־הלבן
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הלוח־הלבן מסמך Word שהכינה בבית, שבו 
הוצגו מטרות השיעור והמטלות הנדרשות 
מהתלמידים, שעבדו בקבוצות. לא היה צורך 
שלא  מודפסים,  דפים  לתלמידים  לחלק 
לומר לכתוב על הלוח. המורה הקדישה את 
מרבית זמנה להנחיה פרטנית של קבוצות או 

תלמידים בודדים. 
ה',  הודו בכיתה  בשיעור היסטוריה על 
למשל, השתמשה המורה במצגת מולטימדיה 
אורגנית  חקלאות  השיעור:  נושא  להצגת 
בכפר ההודי. הדיון הכיתתי התמקד בדרכי 
גידול של מזון אורגני ובהשלכותיו לשמירה 
על סביבה נקייה יותר ואורח חיים בריא יותר. 
לשאלת המורה מה הם סוגי המזון הנחשבים 
בריאים יותר, הציע אחד התלמידים שיחפשו 
בגוגל. המורה שאלה את התלמידים באילו 
הפך  והשיעור  להשתמש,  חיפוש  מלות 
מציעים  התלמידים  כאשר  מידעני,  לדיון 
בתוצאות.  ודנים  שונות  חיפוש  אפשרויות 

בסופו של התהליך התמקדה המורה באתר 
המציג מגוון של סוגי מזון בריא, והתלמידים 
קיבלו מטלה, בזוגות, לשיעור הבא במעבדת 
המחשבים הבית־ספרית - להרכיב תפריט 
בריאים  מאכלים  סוגי  רק  הכולל  יומי 

ולהציגם במצגת.
"כשהכנסנו את הלוחות־הלבנים לכיתות 
בשנה שעברה, היתה אולי עוד מורה מלבדי 
השיעורים",  במהלך  שימוש  בו  שעשתה 
וייד, "אבל מהר מאוד נחשפו  מסבירה תמי 
שאר המורים בבית־הספר לאפשרויות ההוראה 
הגלומות בטכנולוגיה זו והחלו ללמוד זה מזה, 
וחומרים  שיעור  במערכי  ולשתף  להתייעץ 
מתוקשבים". לדבריה, הלוח־הלבן שינה את 
פני ההוראה בבית־הספר: השיעורים מעניינים 
יותר, המוטיבציה של המורים עלתה, וכך גם 

רמת שיתוף הפעולה ביניהם.
התפתחות  על  הלוח־הלבן  להשפעת 
סימנים  יש  בבריטניה  המתוקשבת  ההוראה 

תוכנית התקשוב 
הבריטית במספרים

 • 23  אלף בתי־ספר

•  5 מיליארד ליש"ט )40 מיליארד 
שקל( הושקעו בתקשוב המערכת 

בעשר השנים האחרונות

 •  בית–ספר יסודי משקיע 
 בממוצע 13 אלף ליש"ט )108 

אלף שקל( בשנה בתקשוב

 •  בית-ספר תיכון משקיע 
 בממוצע 65 אלף ליש"ט )540 

אלף שקל( בשנה בתקשוב

 •  150 אלף כיתות מצוידות 
בלוח-לבן אינטראקטיבי 

•  150 אלף מחשבים אישיים חולקו 

למורים בארבע השנים האחרונות





   פברואר 2007  הדהחינוך  73

התקנה של לוחות־לבנים רבים במשך זמן 
קצר ביותר, ללא הדרכה מספקת ובנייה 
של מערכי שיעור המשתלבים בתוכנית 

הלימודים ובתוכנית העבודה הבית־ספרית, 
היתה אבן הנגף המרכזית של הפרויקט

 Nationalה־ הוקמה   2004 בשנת  נוספים. 
לאומית  רשת   ,Whiteboard Network
באמצעות  ההוראה  את  לשפר  שנועדה 
בתי־ בין  פעולה  ושיתופי  קהילה  בניית 

משרד  על־ידי  נתמכת  הרשת  הספר. 
שפותחו  למידה  משאבי  ומספקת  החינוך 
תחומים  לפי  המקוטלגים  מורים  על־ידי 
השנתי  האירוע   ,BETT כנס  גיל.  וקבוצות 
המוביל בעולם בתחום טכנולוגיות החינוך, 
שהתקיים בלונדון בינואר 2007, הציע שפע 
הלוח־הלבן,  להוראה באמצעות  של תכנים 
שפותחו על־ידי חברות עסקיות עבור קהל 
על  רק  לא  מעיד  התכנים  ריבוי  המורים. 
המשאבים הכספיים הקיימים בשוק החינוך 
וגובר  הולך  צורך  על  גם  אלא  הבריטי, 
להוראה  איכותיים  בתכנים  המורים  של 

מתוקשבת. 
תקשוב  של  המואץ  התהליך  אולם, 
תהליכי ההוראה והלמידה בבריטניה אינו 
חף מביקורת. ד"ר ג'מה מוס, חוקרת במכון 
לחינוך באוניברסיטת לונדון, נתבקשה על־

ידי משרד החינוך לבחון את תהליך שילוב 
מצוקה  בשכונות  בבתי־ספר  הלוח־הלבן 
בלונדון במהלך השנים 2003–2004. המטרה 
בהכנסת הלוחות־לבנים היתה לשנות את 
תהליכי ההוראה של המורים ולהעלות את 
המוטיבציה של התלמידים, ובכך לשפר את 
הישגיהם הלימודיים. המסקנות העיקריות 
הבעיה  כי  היו  למחקר  וחבריה  מוס  של 

בתהליך  היתה  הפרויקט  של  המרכזית 
ולא במטרותיו. התקנה של  היישום שלו, 
לוחות־לבנים רבים במשך זמן קצר ביותר, 
מערכי  של  ובנייה  מספקת  הדרכה  ללא 
הלימודים  בתוכנית  המשתלבים  שיעור 
ובתוכנית העבודה הבית־ספרית, היתה אבן 
הנגף המרכזית של הפרויקט. חשוב להדגיש 
ממוקדת  אינה  מוס  ד"ר  של  ביקורתה  כי 
שנערכה  בפגישה  אחר.  או  זה  בפרויקט 
בסוף אוקטובר 2006 באוניברסיטת לונדון 
טענה מוס כי הבעיה המרכזית של תוכנית 
התקשוב הבריטית היא פוליטית - הרצון 
העז של הניו־לייבור בהנהגת טוני בלייר 
לבצע שינוי מהיר מביא לאי־יכולת לתכנן 
של  בהצלחה  מרכזי  מרכיב  ארוך,  לטווח 

תהליכי שינוי בחינוך.
כך או כך, בריטניה נמצאת בעיצומה 
ורחבת  רב־שנתית  לאומית  תוכנית  של 
שאמנם  החינוך,  מערכת  לתקשוב  היקף 
לכל  מתייחסת  אך  מטעויות,  חפה  אינה 
של  הצלחה  כי  הגורסת  הנוסחה  מרכיבי 
תוכניות בסדר גודל כזה מותנית בהגדרת 
מדיניות ברורה, בתכנון מערכתי מפורט, 
בהקצאת  טווח,  ארוך  תהליך  בגיבוש 
למגוון  בסובלנות  וגם  הולמת  משאבים 
האפשרויות הקיימות ובהכרה שאין מודל 
החינוכית  המדיניות  לקובעי  יחיד.  מנצח 
ללמוד  מה  בהחלט  יש  ישראל  במדינת 
על  רק  להתבסס  ולא  הבריטי,  מהמודל 

יוזמות מקומיות.

גיא לוי הוא מנהל מוצרים מתוקשבים במרכז 
לטכנולוגיה חינוכית )מט"ח(

למידע נוסף:

earth.google.com :Google Earth האתר של
האתר של הרשת הלאומית ללוחות־לבנים 

www.nwnet.org.uk :אינטראקטיביים
לאתר כנס BETT, האירוע השנתי המוביל בעולם 

www.bettshow.com :בתחום טכנולוגיות החינוך

סולם יעקב 
הלוח–הלבן מגיע לישראל

שואף  והראש  בקרקע  "הרגליים 
כהן־ שרית  של  המוטו  זהו  לעננים", 

שמר  נעמי  ע"ש  בית־ספר  מנהלת  לוי, 
שבפתח־תקווה,  אם־המושבות  בשכונת 
המפתח תוכנית בשם "סולם יעקב". בית־

חרת  השלישית,  בשנתו  הנמצא  הספר, 
וזו  זכותי  "זו   - מחייבת  סיסמה  דגלו  על 
עמוד  הוא  האחריות  מושג  אחריותי". 
ומחייב  בית־הספר  תחומי  בכל  השדרה 
במהלך  יחד.  גם  והתלמידים  המורים  את 
שלוש השנים לקיומו הפך בית־הספר את 
לימודי המתימטיקה לתחום מרכזי. תהליכי 
למבנה  מובילים  במתימטיקה  הלמידה 
שלם של גילוי, עשייה ויצירה הרבה מעבר 
כל  הסטנדרטית.  הלימודים  לתוכנית 
בנושאים  הן  הלמידה  את  מעמיקה  כיתה 
והן  הלימודים  תוכנית  של  השגרתיים 

בנושאי העשרה מיוחדים.
הדפנה  זרי  על  נחה  אינה  כהן־לוי 
של  מואץ  בתהליך  והחלה  המתימטיים, 
תקשוב בית־הספר. "בעידן שבו הטכנולוגיה 
לבקרים,  חדשות  ומתחדשת  מתקדמת 
מהמציאות  בית־הספר  יום  בכל  מתרחק 
הרווחת בארגונים אחרים, ובמיוחד מעולמו 
של התלמיד, שחי במציאות דיגיטלית ללא 
את  בית־הספר  מנהלת  פורשת  הכוונה", 
תפיסתה. לשם כך החליט בית־הספר לפתח 
התקשוב  את  המשלבת  פדגוגית  תרבות 
ההערכה  הלמידה,  ההוראה,  בתהליכי 
וניהול הידע הארגוני. לשם כך הוקם צוות 
העדיפויות  סדרי  לשינוי  שפעל  היגוי 
נרכשו  הראשון  ובשלב  התקציב,  בניהול 
ומחשבים  מקרנים  כיתות  בעשר  והותקנו 
של  לפיתוח  האינטרנט  לרשת  המחוברים 
כיתות  בשתי  כאשר  מתוקשבת,  הוראה 
צוות  אינטראקטיבי.  לוח־לבן  גם  הותקן 
בית־הספר שוקד בימים אלה על פיתוח של 
מערכי שיעור מתוקשבים המשלבים שימוש 
באמצעות  המחשות  באינטרנט,  מושכל 
בכלים  ושימוש  וידיאו  קטעי  סימולציות, 
השיעורים  את  שיהפכו  אינטראקטיביים 
למעניינים ופוריים יותר. אנחנו רק בשלביו 
לומר  יכולים  וכבר  הראשונים של הסולם, 
ולעינינו  גוברת  המוטיבציה  שלב  שבכל 

נגלה עולם חדש", מסכמת כהן־לוי. 

חינוך דיגיטלי
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בוקר ה־5 באוקטובר יצאו הנשיא בוש ושרת החינוך שלו, ב
וחטיבת־ היסודי  בבית־הספר  לביקור  לינגס,  סּפֶ מרגרט 

ברישיון  ציבורי  בית־ספר  ְפֵרְנְדשיּפ־וּודרידג',  הביניים 
)charter school( בעיר וושינגטון. הנשיא נכנס לשתי כיתות 
ושאל את תלמידיהן, שחורים ועניים ברובם המכריע, אם בכוונתם ללמוד 
בקולג'. כל הידיים התרוממו. "זה סימן טוב", אמר הנשיא לתלמידים 
כשנאספו מאוחר יותר באולם הספורט. "הלימודים בקולג' הם יעד חשוב 
לעתידה של ארצות־הברית של אמריקה". הוא בחר נערה אחת, תלמידת 
כיתה ח' שחורה ושמה ֵאייז'ה גּוד, שהגיעה לבית־הספר ארבע שנים קודם 
הנאותה  מן הרמה  "נמוכים משמעותית  לכן כשכישורי הקריאה שלה 
לגילה". אבל מאז, כפי שאמר הנשיא לצוותי הטלוויזיה שהתלוו אליו, 
השתנה מצבה של אייז'ה. "המורים שלה נשארו ללמדה גם אחרי שעות 
היא  אייז'ה  "היום  סיפר הנשיא.  והיא הדביקה את הפער",  הלימודים, 

תלמידה מצטיינת. היא אוהבת לקרוא ושרה במקהלת בית־הספר". 
בחירות קשה  נערך באמצע מערכת  בוודרידג'  ביקורו של הנשיא 
לסנאט ולקונגרס, ותוכנן בלי ספק בכוונה להשיג את הרווח הפוליטי קצר 
הטווח הגלום בצילומים עם ילדים שחורים מחייכים. אבל מעבר להזדמנות 
הצילום הגיע הנשיא לוודרידג' כדי לדבר על החקיקה השאפתנית ביותר 
שהעביר ממשלו בשש שנותיו בבית הלבן: חוק בתחום החינוך שכותרתו 
השנוי  החוק  מאחור"(.  נשאר  אינו  ילד  )"אף   No Child Left Behind
במחלוקת, שקבע מערכת סטנדרטים שבתי־ספר ומדינות נדרשו לעמוד 
בה ומגוון עונשים לאלה שלא יעשו כן, אמור לעבור בשנה הבאה אישור 
מחודש בקונגרס עוין בפוטנציה. כדי לאשר את החוק מחדש יהיה על הבית 
הלבן לשכנע את האמריקאים שהוא עובד - ולהבהיר להם גם בדיוק מה 

הכוונה בתואר "עובד". 
וושינגטון הרשמית  2002, כשנכנס החוק לתוקפו, היתה  בראשית 
ובהם אנשי החינוך   - לו  ומחוצה  ורבים בממשל  חוץ,  טרודה בענייני 
שהושפעו מן החקיקה יותר מכל - איחרו להבחין בסעיף המהפכני ביותר 
בו: התחייבות למחוק, בתוך 12 שנה בלבד, את פער ההישגים בין תלמידים 
שחורים ללבנים ובין תלמידים עניים לבין בני המעמד הבינוני. הנשיא 

התחייב שעד שנת 2014, ילדים שחורים, היספאנים ועניים, המשיגים 
כולם במבחנים השוואתיים ציונים נמוכים משמעותית מאלה של חבריהם 
הלבנים ובני המעמד הבינוני, יסגרו את הפער שבינם לבין שאר האומה. 
ולא זו בלבד, אלא שכולם - מאה אחוז מהם - יעמדו ברמה הנדרשת הן 
במתימטיקה הן בקריאה. היתה זו התחייבות מדהימה, שהתייחסה כפשוטה 
לכותרתו של החוק: הממשל הפדרלי לא יניח ולּו לחינוכו של ילד אמריקאי 

אחד ליפול מתחת לתקן הגבוה שנקבע. 
על היבט זה של החוק הגיע הנשיא לדבר בוודרידג'. "יש פער הישגים 
באמריקה, וזה לא טוב לעתידה של הארץ הזו", אמר לקהל. "יש ילדים 
שמסוגלים לקרוא ברמה הנאותה לגילם, ויש כאלה שאינם מסוגלים. אי־
אפשר לקבל את המצב הזה". אבל יש גם חדשות טובות, סיכם הנשיא: "אני 
גאה לבשר שפער ההישגים בין ילדים לבנים לילדי מיעוטים הולך ונסגר, 

לטובתה של ארצות־הברית". 
של  האשפה  לפח  בדרכו  מצוי  ההישגים  שפער   - הזו  הטענה  את 
לינגז שוב ושוב במהלך השנה האחרונה.  ההיסטוריה - השמיעו בוש וסּפֶ
וכדאי מאוד שהפער ייסגר; החוק מתקרב ליום השנה החמישי שלו, וכדי 
לקיים את הבטחתו, הישגיהם של תלמידים לבנים ושחורים יצטרכו להיות 

זהים תוך שבע שנים בלבד.
החינוך,  וממשרד  הלבן  הבית  מן  הנלהבים  הדיווחים  למרות  אבל 
תוצאותיה של הבחינה ההשוואתית הארצית האחרונה של כיתות ד' וח' 
- זו הידועה בשם "גליון הציונים של האומה" - לא היו מעודדות. בשנת 
2002 עמדו רק 13% מתלמידי כיתה ח' השחורים ברמה הנדרשת בקריאה. 
בשנת 2005 ירד שיעורם ל־12% )בקרב תלמידי כיתה ח' לבנים ירד שיעור 
העומדים ברמה הנדרשת בקריאה מ־41% ל־39%(. גם הפער המעמדי לא 
נעלם: בשנת 2002 עמדו ברמה הנדרשת בתחום הקריאה 17%  מתלמידי 
כיתה ח' העניים )על־פי מדד של זכאות לארוחת צהריים בחינם או במחיר 

מופחת(; ב־2005 ירד שיעורם ל־15%. 
הנתונים המבטיחים ביותר במבחן הארצי התגלו בציוני המתימטיקה 
 של כיתות ד': שיעור התלמידים העניים שעמדו ברמה הנדרשת זינק 
מ־8% בשנת 2000 ל־19% בשנת 2005, ואילו בקרב תלמידים שחורים 

"אף ילד אינו נשאר מאחור", החוק שקיבל הממשל האמריקאי ב־2002, הוא החוק 
היומרני ביותר שנחקק אי־פעם בתולדות החינוך. החוק התחייב למחוק את הפער שבין 
ילדי משפחות עניות לילדי משפחות מבוססות תוך 12 שנה, ושימש השראה לרפורמות 

חינוכיות בעולם, ובהן גם דו"ח דברת הישראלי. פול טאף, עורך ב"ניו־יורק טיימס" 
המתמחה בחינוך לילדים משכבות מוחלשות, סוקר את סיכוייו

מי מאחורי ומי מלפני

מאמר עולמי
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זינק השיעור מ־5% ל־13%. זה היה גידול משמעותי, אבל עדיין רחוק 
מביצועי התלמידים הלבנים, שעלו ל־47% ב־2005 - ועדיין רחוק מאוד 

ממאה אחוז. 

מה גורם לפערים?
בשנים הראשונות לעשור התנהלו שני ויכוחים מקבילים בנוגע לפער 
ההישגים. האחד נגע לסיבות קיומו. האחר - לפתרונות. האחד התנהל 
באקדמיה, בקרב כלכלנים, אנתרופולוגים וסוציולוגים שניסו להבין את 
מקורו המדויק של הפער, מדוע הוא קיים ומדוע אינו נעלם. האחר התנהל 
בקרב וסביב קואליציה רופפת של בתי־ספר, כולם חדשים למדי, שנוסדו 

כולם במטרה למחוק כליל את פער ההישגים. 
דומה כי אין כמעט חפיפה בין שני הדיונים: מנהלי בתי־הספר אינם 
מתעמקים במיוחד במחקרים המתפרסמים בכתבי־העת האקדמיים, ואילו 

ר: קרן תגר ו אי

האקדמאים טרם בדקו מקרוב מה קורה בבתי־הספר האלה. אבל בחינה 
משותפת שלהם חושפת תמונה שלמה ורבת דקויות, לעתים מייאשת 
ולעתים מעודדת, של הדבר שעימו נדרשים הנשיא ואנשי החינוך שלו 
להתמודד בבואם לקיים את הבטחתם. אנשי האקדמיה הראו בדיוק כמה 
עמוקה ומושרשת היא הנחיתות האינטלקטואלית והאקדמית שתלמידים 
ובני מיעוטים נדרשים להתגבר עליה כדי להתחרות בחבריהם  עניים 
הלבנים ובני המעמד הבינוני. הפערים בין שחורים ללבנים ובין עשירים 
לעניים נפתחים כמעט עם הלידה, וגדלים בכל יום שעובר בחיי הילד. 
אבל בתי־הספר מוכיחים את נכונות תחושתו הבסיסית של הנשיא: אפשר 
ובני מיעוטים רבים,  לסגור את פער ההישגים עבור תלמידים עניים 
ולעשות זאת לא בתוך דורות, אלא בתוך שנים ספורות. אלא שנדמה 

שהנשיא ואחרים טרם הבינו את היקף המאמץ שיידרש לשם כך. 
קשה יותר ויותר להתעלם מן הראיות: כאשר אנשי חינוך מצליחים 
בסטנדרטים  לעמידה  אותם  ולהביא  עניים  מיעוטים  תלמידי  ללמד 
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הארציים, הם משתמשים תמיד בשיטות שונות לחלוטין ואינטנסיביות 
מן המקובל בחינוך הציבורי באמריקה. לפיכך, לקראת השנה  בהרבה 
הבאה, עת יעמוד חוק "אף ילד אינו נשאר מאחור" לאישור מחודש, יצטרכו 
האמריקאים לקבל הכרעה חדה וברורה: האם האומה האמריקאית מחויבת 
באמת להבטיח שכל תלמידיה יצליחו לעמוד באותה רמה גבוהה? ואם 
אמנם כך, כמה קשה נהיה מוכנים לעבוד לשם השגת המטרה הזו, ואילו 

משאבים נהיה מוכנים להקצות לשם כך? 
ובייחוד לאחר הרפורמות  בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה, 
התלמידים  של  ציוניהם  השתפרו  השישים,  בשנות  האזרח  בזכויות 
לציוני  בהשוואה  ניכר  ובשיעור  בהתמדה  בארצות־הברית  השחורים 
התלמידים הלבנים. ואולם, בנקודה כלשהי בשלהי שנות השמונים, אחרי 
עשרות שנות התקדמות, הפסיק הפער להצטמצם, ובין 1988 ל־1994 אף 
אירעה ירידה ניכרת בציוניהם של התלמידים השחורים במבחני הקריאה 

לקראת  ההתקדמות  הארציים. 
השוויון, שנראתה תחילה בלתי 
התנופה;  את  איבדה  הפיכה, 
היה שהתלמידים  נראה  לפתע 
השחורים יישארו תקועים הרחק 

מאחורי חבריהם הלבנים. 
אף  מורכבת  היתה  הסוגיה 
קיימים  שבפועל  משום  יותר, 
בציוני  מקבילים  פערים  שני 
שחורים  בין  האחד  המבחנים: 
בין עניים לבין  והאחר  ללבנים, 
אלה שמצבם הכלכלי טוב יותר. 
לאור העובדה ששתי הקטיגוריות 

הללו נוטות לחפוף - סיכוייהם של ילדים שחורים לגדול בעוני גדולים 
פי שלושה מאלה של ילדים לבנים - החלו רבים לתהות אם ההתמקדות 
בגזע היא גישה מועילה. מדוע לא להתרכז בתיקון נחיתותם האקדמית של 
העניים? תיקון זה יפתור מאליו גם את בעיית הפער שבין שחורים ללבנים. 
למשפחות  ילדים  אחר  לפגר  מתחילים  עניים  שילדי  לכך  ראיות 
עשירות ובנות המעמד הבינוני בשלב מוקדם בחייהם, ונשארים מאחור, 
החלו להצטבר כבר לפני זמן רב, אבל חוקרים התקשו לבודד את הסיבות 
לשונּות. האם להורים עשירים יש גנים טובים יותר? האם הם מייחסים 
וצעצועים  ספרים  קונים  עשירים  הורים  האם  יותר?  רב  ערך  לחינוך 
חינוכיים רבים יותר לילדיהם? האם הסיבה היא שהסיכויים להתמדת 
הנישואים גדולים במשפחות אלה יותר מאשר במשפחות עניות? שמא 
ילדים עשירים אוכלים אוכל בריא יותר? עוברים דירה לעתים רחוקות 
יותר? צופים פחות בטלוויזיה? ישנים יותר? בהעדר יכולת לזהות את 
הגורמים המשמעותיים ולפסול את הגורמים הבלתי רלבנטיים, לא היה 
שום סיכוי להתחיל אפילו בגיבושה של אסטרטגיה מתאימה לצמצום 

הפער. 
חוקרים החלו לבחון את הבית האמריקאי לעומקו, ולחקור מקרוב את 
הקשרים בין הורים לילדיהם. החוקרים הראשונים שזיהו גורם ספציפי 
הילדּות  של  פסיכולוגים   ,)Risley( ריזלי  וטוד   )Hart( הארט  בטי  היו 
באוניברסיטת קנזס, שפירסמו ב־1995 את תוצאותיו של פרויקט מחקר 
אינטנסיבי בתחום רכישת השפה. עשר שנים לפני כן גייסו השניים 42 
משפחות עם תינוקות רכים בקנזס־סיטי, ובמשך שלוש שנים ביקרו בביתה 
של כל משפחה אחת לחודש, תוך תיעוד כל המתרחש בין הילד להורה או 
להורים. החוקרים ניהלו רישומים מפורטים של כל מפגש כזה וניתחו את 
התפתחות השפה אצל הילדים ואת סגנונות התקשורת של כל הורה. הם 
מצאו הבדלים עצומים, תלויי מעמד, בהתפתחות אוצר המלים - ומצאו 

גם שהפער בין המעמדות נפתח כבר בשלב מוקדם. עד גיל שלוש, ילדים 
להורים בעלי מקצועות חופשיים פיתחו אוצר מלים בן כ־1,100 מלה, בעוד 
ילדים שהוריהם חיו מקצבאות סעד פיתחו אוצר מלים של כ־525 מלה. 
מתאם הדוק התגלה בין מנת המשכל של הילדים לבין אוצר המלים שלהם. 
מנת המשכל הממוצעת בקרב ילדי הצווארון הלבן היתה 117, לעומת 79 

אצל ילדים שגדלו על קצבאות סעד. 
כשפנו לבדוק מה בדיוק גורם לשונּות הזו, מצאו הארט וריזלי תשובה 
בין בתים של משפחות מבוססות לבתים של משפחות  מדהימה: ההבדל 
החיות מקצבאות היה בכמות המבעים - מפקודה בת מלה אחת ועד נאום 
הסוג  מן  ההורים  של  המבעים  מספר  לילדיהם.  הפנו  שההורים   - שלם 
השני.  הסוג  מן  מזה של המשפחות  פי שלושה  גדול כמעט  היה  הראשון 
יתר על כן, סוג המבעים ששמעו הילדים השתנה אף הוא בהתאם למעמד. 
ההבדל הבסיסי ביותר היה במספר החיזוקים השליליים ששמע כל ילד - 
 - רוח  מורת  של  וביטויים  איסורים 
בהשוואה למספר החיזוקים החיוביים 
ומלות השבח והאישור שהופנו אליו. 
ממוצע  צאצא  שמע  שלוש  גיל  עד 
כ־500  חופשיים  מקצועות  לבעלי 
אלף  ו־80  חיוביים  חיזוקים  אלף 
הסעד  ילדי  אצל  שליליים.  חיזוקים 
המצב היה הפוך: הם שמעו בממוצע 
וכ־200  חיוביים  חיזוקים  אלף  כ־75 
אלף חיזוקים שליליים. הארט וריזלי 
המלים  מספר  שעלה  שככל  מצאו 
מורכבות  גם  עלתה  הילד,  ששמע 
השפה. השיחה שהתקדמה אל מעבר 
להוראות פשוטות פרחה לדיונים על עבר ועתיד, רגשות, הפשטות וקשרים 
סיבתיים; אלה גירו את ההתפתחות האינטלקטואלית והגבירו את הסיכויים 

להצלחה אקדמית בעתיד. 
בשנים שחלפו מאז פרסום ממצאיהם של הארט וריזלי, חוקרים מתחום 
מדעי החברה בחנו מרכיבים נוספים ביחסי הורים וילדים. אף שפעלו 
בשיטות שונות, התוצאות הצביעו תמיד על הבדלים גדולים, תלויי מעמד, 
Brooks-( ּברּוקס־גאן  ג'ין  ילדים.  בהתפתחותם האינטלקטואלית של 

Gunn(, פרופסור בטיצ'רז קולג', בית־הספר לחינוך של אוניברסיטת 
קולומביה, פיקחה על מאות ראיונות עם הורים ואספה אלפי שעות של 
צילומי וידיאו של הורים עם ילדיהם. את אלה דירגה, בעזרת צוות המחקר 
שלה, על־פי מגוון מדדים. מסקנתה: ילדים מבתים אמידים יותר חווים 
בדרך־כלל גישות הוריות רגישות יותר, מעודדות יותר, פחות מתערבות 
ופחות מנותקות; אלה, התברר, מביאות למנת משכל גבוהה יותר ולשיפור 

המוכנות לבית־הספר. 
מרתה פארה )Farah(, חוקרת באוניברסיטת פנסילבניה, השתמשה 
בעבודתה של ּברּוקס־גאן והפעילה כלים מתחום מדעי המוח כדי לחשב 
בדיוק אילו מיומנויות חסרות לילדים עניים יותר ואילו התנהגויות הוריות 
משפיעות על התפתחותן. היא מצאה, לדוגמה, ש"טיפוח הורי", שהורים 
בני המעמד הבינוני נוטים בממוצע לספק יותר, מעורר את החלק המדיאלי 

של אונת הרקה, אשר בתורו מסייע לפיתוחן של מיומנויות זיכרון. 
חוקרת אחרת, האנתרופולוגית אנט לארו )Lareau(, בדקה אותה שאלה 
מנקודת מבט תרבותית. במשך כמה שנים צפו לארו ועוזרי המחקר שלה 
במגוון משפחות ממעמדות שונים, ועברו למעשה לגור בביתה של כל 
משפחה למשך שלושה שבועות שבמהלכם ביצעו בחינה מדוקדקת שלה. 
לארו מצאה שמשפחות המעמד הבינוני שחקרה פעלו כולן לפי אותה 
אסטרטגיה, שכינתה "טיפוח מרוכז". הורים כאלה שוחחו עם ילדיהם 

מאמר עולמי

האם האומה האמריקאית מחויבת 
באמת להבטיח שכל תלמידיה יצליחו 

לעמוד באותה רמה גבוהה? ואם אמנם 
כך, כמה קשה נהיה מוכנים לעבוד לשם 

השגת המטרה הזו, ואילו משאבים 
נהיה מוכנים להקצות לכך? 
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כשווים, התייחסו אליהם כאל מבוגרים ִמְתלמדים ועודדו אותם לשאול 
שאלות, לערער על הנחות יסוד ולהידבר על כללים. הם תיכננו ואירגנו 
אינספור פעילויות להעצמת התפתחותם של ילדיהם - שיעורי פסנתר, 

אימוני כדורגל, ביקורים במוזיאון. 
משפחות עניות ובנות מעמד הפועלים, לעומת זאת, עשו דברים אחרת. הן 
גידלו את ילדיהן באותה דרך שבה רוב ההורים, ובכלל זה הורים בני המעמד 
הבינוני, גידלו את ילדיהם לפני דור או שניים. משפחות אלה נתנו לילדיהן 
 - כרצונם  וסוף־השבוע  אחר־הצהריים  שעות  את  למלא  בהרבה  רב  חופש 
לשחק בחוץ עם קרובי משפחה, להמציא משחקים, לרכוב על אופניים עם 
חברים - אבל הרבה פחות חופש להעז פנים, לערער על סמכות או להתמקח 
על כללים ותוצאות. ילדים ֻצוּו לציית למבוגרים ולהתייחס אליהם בכבוד. 

לאסטרטגיה זו נתנה לארו את השם "השגת התפתחות טבעית". 
בספרה "Unequal Childhoods" )"ילדּויֹות לא שוות"(, שפורסם ב־2003, 
מתארת לארו את מחיריה ויתרונותיה של כל גישה, ומסכמת ששיטת הצמיחה 
הטבעית נהנית מיתרונות רבים. הטיפוח המרוכז, כתבה, "מטיל עומס עבודה 
עצום על הורים עסוקים... ילדים בני המעמד הבינוני מתווכחים עם הוריהם, 
מתלוננים על קוצר ידם ומזלזלים בהחלטותיהם". ילדים עניים ובני מעמד 
הפועלים, לעומת זאת, "לומדים כיצד ליטול חלק בקבוצות לא פורמליות של 
בני גילם. הם לומדים לנהל את זמנם שלהם. הם לומדים לגבש אסטרטגיות". 
אבל מחוץ ליחידה המשפחתית, כותבת לארו, יתרונות "הצמיחה הטבעית" 
נעלמים. בחיים הציבוריים, האיכויות שמפתחים בני המעמד הבינוני נחשבות 
הבינוני  המעמד  בני  ילדים  הפועלים.  מעמד  בני  שמפתחים  מאלה  יותר 
לפיכך  וגדלים  ברצינות,  לצרכיהם  מתייחסים  שמבוגרים  לכך  מתרגלים 
בתחושה של זכאות שממלאת אותם בביטחון הן בכיתת הלימוד והן מחוץ 
לה - ביטחון שחסר לעשירים־פחות. ההבדלים התרבותיים מיתרגמים ליתרון 
מובהק לבני המעמד הבינוני בבית־הספר, במבחנים השוואתיים, ובשלבים 

מאוחרים יותר בחיים - גם במקומות העבודה. 

מסקנות מעוררות דאגה
ביחד, מסקנות החוקרים הללו עלולות לעורר דאגה. נדמה שעבודתם 
נראה לא פעם כעניין  ילדים, אשר להורים  חינוכם של  מצמצמת את 
ב'. מן  א', קבל חזרה  מסתורי למדי, לכדי אלגוריתם פשוט: תן לילד 
קשורה  אינה  לילדים  גורם  שהעוני  שהנחיתּות  גם  עולה  המחקרים 
בעיקרה לעניינים חומריים. נכון אמנם שכל ילד עני היה מפיק תועלת 
מספרים רבים יותר בביתו ומאוכל בריא יותר )גם כסף ודאי היה מקל על 
טיפוח מרוכז(, אבל היתרונות הממשיים שמהם נהנים ילדים בני המעמד 
הבינוני מקורם בתהליכים חמקמקים יותר: השפה שהוריהם משתמשים 
בה והגישות לחיים שהם מעבירים. מכל בחינה שנבקש למדוד לפיה את 
חינוכם של הילדים, נמצא כי הורים בני המעמד הבינוני נוטים לפעול 
אחרת מהורים עניים - והנתיב שבחרו נוטה להעניק לילדיהם מגוון רחב 
של יתרונות. כפי שמציינת לארו, ילדים ממשפחות עניות עשויים להיות 
נחמדים יותר, מאושרים יותר ומנומסים יותר, אבל מאינספור בחינות 
אחרות מעמיד אותם חינוכם בעמדת נחיתות על־פי המדדים הנחשבים 

בחברה האמריקאית בת ימינו. 
חיסול של  יידרש  הזו? האם  יידרש כדי להתגבר על הנחיתּות  מה 
העוני עצמו, או שמא אפשר יהיה לשכך בדרך כלשהי את השפעותיו על 
ילדים? האם תרבות החינוך ניתנת לשינוי בשכונות עניות, ואם כן, האם 
מדובר במפעל שארגונים ממשלתיים או קהילתיים מסוגלים - או רשאים 
- לקחת על עצמם? האם מספיק לחנך ילדי עניים באותה הדרך שבה 
מחנכים ילדים בני המעמד הבינוני? והאם יכול בית־ספר כלשהו לספק 
לבני מיעוטים עניים, בכוחות עצמו, חינוך שיאפשר להם להשיג תוצאות 

שוות לאלה שמשיגים ילדי המעמד הבינוני? 
יש ראיות לכך שכמה מבתי־הספר מצליחים במשימה הקשה של קידום 
בני מיעוטים עניים לרמות הישגים גבוהות, אבל ישנה עדיין מחלוקת 
קשה בשאלה מה בדיוק סוד הצלחתם של בתי־ספר רבים, ומה משמעותה 
של הצלחה זו עבור מערכת החינוך האמריקאית בכללותה. בדיקה אחת 
 The( בידי קרן־החינוך  נערכה  רב,  של שאלות אלה, שזכתה לפרסום 
Education Trust(, קבוצת מדיניות מוושינגטון. בסדרת דו"חות שפירסם 
הארגון נטען כי יש בתי־ספר רבים עם שיעור גבוה של בני עניים או 
בתי־הספר  של  העליון  בשליש  מצויים  תלמידיהם  שציוני  מיעוטים, 
במדינתם. הדו"ח החשוב ביותר של הקבוצה, שפורסם בדצמבר 2001, 
זיהה ברחבי ארצות־הברית 1,320 בתי־ספר כאלה, ששירתו בעיקר בני 
עניים ומיעוטים. המספר הגדול שצוין הדו"ח השפיע השפעה גדולה על 
הדיון בשאלת פער ההישגים. הפסימיסטים, שסברו כי אין כל דרך ישימה 
להתגבר במסגרת החינוך הציבורי על הנחיתּות שיוצר העוני, ספגו מכה 
קשה, שהרי מנתוני הדו"ח השתמע שהישגים גבוהים של ילדי מיעוטים 

עניים אינם תופעה חריגה, כי אם עניין שכיח. 
ואולם, בשנים שחלפו מאז פרסום הדו"ח עירערו על מסקנותיו חוקרים 
ופרשנים שטענו כי קרן־החינוך נקטה מדיניות מקילה מדי בהכנסת בתי־
בתחום  גבוה  ציון  שהשיג  בית־ספר  כל  כללה  הרשימה   - לרשימתה  ספר 
לימוד יחיד, בשכבת גיל אחת ובשנה יחידה. אם ילדי כיתה ד' בבית־ספר 
מסוים השיגו ציונים טובים בקריאה, בית־הספר נכנס לרשימה אפילו אם 
שאר ציוניו היו בינוניים. חוקרים רבים ראו בכך אמת מידה לא משכנעת 
וכלכלה  לחינוך  פרופסור   ,)Harris( האריס  דגלס  אקדמית.  להצלחה 
כמה  ובדק  קרן־החינוך  בנתוני  התעמק  סטייט,  פלורידה  באוניברסיטת 
מבתי־הספר המצליחים לכאורה הצליחו באופן עקבי. לאחר שהחמיר מעט 
את הגדרת ההצלחה, וכלל ברשימה רק בתי־ספר שהשיגו ציונים גבוהים 
בשני מקצועות, בשתי שכבות גיל שונות ובמשך שנתיים, הצליח האריס 
בעלי שיעורים  בתי־ספר  רק 23  קרן־החינוך  הנתונים של  במאגר  למצוא 
ובני מיעוטים - הרחק מתחת ל־1,320 בתי־ גבוהים של תלמידים עניים 

הספר שמנתה הקרן. 
מספר זה אינו סופי; האריס אומר שאין לו ספק כי ישנם בתי־ספר 
עדיין  תוצאותיו  אבל  שלו.  הנתונים  למסננת  מבעד  מצוינים שחמקו 
קרן־החינוך  אנשי  המקורי.  שבדו"ח  מזה  מאוד  שונה  סיפור  מספרות 
הגורם  הוא  המשפחתי  שהרקע  הטענה  את  בנתוניהם  להפריך  ביקשו 
המרכזי לביצועי התלמידים, אבל בחינה קפדנית יותר העלתה שנתוניהם 
מאשרים ביסודם את הרעיון הזה, ומצביעים בבירור על כך שהגורמים 
המנבאים הטובים ביותר להישגיו של בית־ספר הם שיוכם הגזעי והכנסתם 
המשפחתית של תלמידיו. האריס מצא כי בית־ספר ציבורי שרוב תלמידיו 
הם ילדים לבנים שמצבם הכלכלי טוב, סיכוייו להשיג ציוני מבחנים 
טובים באופן עקבי הם אחד לארבעה. סיכוייו של בית־ספר שרוב תלמידיו 

בני מיעוטים עניים הם רק אחד ל־300. 

 חלקו השני של המאמר 
יופיע בגיליון הבא

מאמר עולמי
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É

לי לופו, בת 31 מירושלים, ג
כל  רווחה  באנחת  סופרת 
סנטימטר שמצטרף לגובהו 
בגיל  הבכור.  בנה  של 
שנתיים יואב כבר יודע לעמוד בשקט 
ולחכות שאמא  הדלת  צמוד למשקוף 
תסמן קו מעל ראשו. אם עד גיל שלוש 
לא יטפסו הקווים מעלה בקצב משביע 
לוודא  כדי  לרופא  הילד  יילקח  רצון, 
 142 על  מלמעלה  ישקיף  שבעתיד 
הסנטימטרים שאליהם מתנשאת אמו. 
הצורך להעניק לו טיפול ממושך שיהיה 
כרוך בזריקות רבות אינו מרתיע אותה. 
אומרת,  היא  אותנו,  הסובבת  בחברה 

להיות נמוך באופן חריג זו נכות.
טיפול רפואי בצורת זריקות הורמון 
גדילה לילדים נמוכים הונהג בישראל 
כבר לפני למעלה מעשרים שנה, ועם 
השנים הפך נפוץ יותר ויותר. לאחרונה 
החלו במדינות שונות בעולם להרחיב 
הילדים  כל  על  ולהחילו  הטיפול  את 
סובלים  שאינם  אלה  גם  הנמוכים, 
ממחסור בהורמון, כלומר אינם לוקים 
החלו  בישראל  גם  רפואית.  בבעיה 
וגוברות  הולכות  קריאות  להישמע 
לאפשר מתן הורמונים לילדים נמוכים 
את  להכניס  הדרישה  לצד  בריאים, 
התרופות,  לסל  היקרים  הטיפולים 
ובכך לחייב את המדינה לממנם. האם 
המדינה תמצא את עצמה במקום שבו 
של  חדשים  סטנדרטים  קובעת  היא 
על  מה  ומאידך,  לאוכלוסייתה?  גובה 

סבלם האישי של הנמוכים?
"נולדתי קטנה במסגרת הנורמה", מספרת לופו, "אבל בגיל שלושה 
חודשים הפסקתי פתאום לגבוה למשך תקופה משמעותית. גם כשחזרתי 
לבסוף לצמוח, כעבור כמה חודשים, הייתי מתחת לאחוזון הנורמטיבי. 
כבר בתמונות מגיל שלוש אפשר להבחין שאני קטנה בראש מכל שאר 
הילדים. התחלתי מעקב רפואי, ופעם בחצי שנה הלכתי להימדד ולעבור 
צילומי רנטגן לקביעת גיל העצמות. לאחר זמן מה התברר שאני סובלת 

ממחסור בהורמון גדילה". 
כשהיתה בת עשר נשלחה לופו לראשונה לטיפול הורמונלי. הביקור 

קשה  כחוויה  לה  זכור  במרפאה 
במיוחד: "בזמנו הטיפול היה מבוסס 
על הורמון טבעי שנלקח מגופות של 
נפטרים. הילדים שעמדו בתור לרופא 
היו חסרי פרופורציה וסבלו מהשמנה 
ומשיעור יתר. נוסף לכך היה סיכון 
ללקות במחלת מוח ניוונית. החלטנו 

שאני לא אעבור את הטיפול". 
בעקבות המפגש הלא מוצלח עם 
והוריה  לופו  הגיעו  הטיפול הטבעי 
והצטרפו  קפלן  הרפואי  המרכז  אל 
לתוכנית ניסויית שבמסגרתה טופלו 
לראשונה מאה ילדים בהורמון גדילה 
סינתטי. "במשך כשנתיים הזריקו לי 
ובהמשך  ביומיים  פעם  הורמונים 
פעם ביום, במינונים הולכים וגדלים. 
וחצי, כשהטיפול כבר לא   12 בגיל 
הניב תוצאות נראות לעין, הפסקתי. 
 1.23 בגובה  הטיפול  את  התחלתי 
מטר והגעתי לגובה סופי של 1.42 

מטר". 

הגורמים לקומה 
נמוכה

ההורמון  את  לארץ  שהביא  מי 
שבו  הניסוי  את  וניהל  הסינתטי 
השתתפה לופו הוא פרופ' צבי צדיק, 
מנהל היחידה האנדוקרינית ילדים, 
במרכז  פדיאטרי  למחקר  המכון 
לתזונה  ובית־הספר  קפלן,  הרפואי 
"גובה  העברית.  האוניברסיטה  של 
המחושב  יחסי,  מושג  הוא  ממוצע 
בהתאם לגיל ולמין", מסביר צדיק. "את הגובה מתארים בעזרת שלושה 
אחוזונים: אחוזון 97 הוא הגבול שמתחתיו נמצאים 97% מהאנשים בגיל 
מתחתיו  וגם  מעליו  שגם  הגבול  הוא   ,50 אחוזון  או  הממוצע,  מסוים. 
נמצאים 50 אחוז מהאוכלוסייה. הקו שמתחתיו נמצאים 3% מהאוכלוסייה 
נקרא אחוזון 3. מי שגובהו נמצא מתחת לאחוזון 3 מוגדר כנמוך קומה". 
על־פי מודל זה, כל ילד או ילדה אמורים לגדול בצורה עקבית לאורך קו 
אחוזון קבוע. בעת ההתבגרות המינית קצב הגדילה משתנה, ותיתכן עלייה 
לאחוזון גבוה יותר. רוב הילדים הנמוכים שומרים על קצב גדילה תקין 

ילדי הגן

 מי צריך 
הורמון גדילה?

יותר ויותר ילדים נמוכי קומה מטופלים 
בהורמון גדילה, גם כשגובהם אינו תוצאה 

של פגם גנטי או מחלה. האם תפקיד 
המדינה לממן טיפול, שהוא קוסמטי 

בעיקרו, לילדים שאין להם בעיה רפואית? 
האם יש דרכים אחרות להקל על סבלם 
של הילדים הנמוכים? נועה לנדאו על 
התערבות רפואית שנויה במחלוקת 
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לאורך אחוזון נמוך. ירידה בקצב הגדילה יכולה להצביע על מחלה סמויה, 
בעיה הורמונלית או בעיות אחרות.

קומה  ברם,  גנטי.  בסיס  על  המקרים  ברוב  נקבע  ילדים  של  גובהם 
נמוכה עלולה להיווצר גם עקב תזונה לקויה או מחלה כרונית. במקרים 
שבהם הגדילה האטית נובעת ממחסור בהורמון גדילה, הדומים לסיפורה 
לקומתו  עד  המטופל  את  להגביה  אמור  בהורמונים  הטיפול  לופו,  של 
פרופ'  המחלקה של  על־ידי  ב־1992  מחקר שפורסם  המשוערת.  הגנטית 
צדיק במרכז הרפואי קפלן הוכיח שככל שלמטופל היתה כמות קטנה יותר 
של הורמון גדילה לפני הטיפול, כך התוספת לקצב הגדילה השנתי שלו 
היתה משמעותית יותר. במשך השנים פיתחו צדיק ועמיתיו מודלים לחיזוי 
הצלחת הטיפול, הכוללים נתונים על אודות גובה הוריו של המטופל, משך 
שלו.  הגדילה  וקצב  בגופו  הגדילה  הורמון  מלאי  הלידה,  משקל  ההריון, 
"הסיכונים בטיפול הזה נדירים ביותר", מדגיש פרופ' צדיק. "טיפלנו במאות 

ילדים שלא קרה להם כלום, מלבד תופעה נדירה וזמנית של הקאות". 
מערכת הבריאות מממנת טיפול הורמונלי במקרים שבהם הפרעת 
הגדילה נובעת מחוסר בהורמון או מאי־ספיקת כליות, תסמונת טרנר 
ותסמונת פרדר וילי. באחרונה נוספה לסל הבריאות קבוצה נוספת של 
זכאים לטיפול: ילדים שנולדו בממדים קטנים ביחס למשך ההריון, ש־15% 
מהם לא יגיעו לקו הגדילה הממוצע לגילם ולמינם, וגם בבגרותם יישארו 
מתחת לאחוזון 3. לדברי צדיק, גדילה אטית שכזו יכולה להיגרם כבר 
ברחם, בשל תזונה מועטה או לקויה של האם, או בשל סיבות תורשתיות, 
מחלה כרונית של האם בזמן ההריון או צריכת רעלנים - כגון עישון, 

אלכוהול, סמים ותרופות שונות. 
הרופאים  על־ידי  מוגדרת  נמוכים  ילדים  של  וחשובה  אחרת  קבוצה 
כ"בעלי קומה נמוכה אידיופטית", כלומר ללא סיבה מוגדרת. מדובר בילדים 
בריאים לכאורה, שגובהם נמצא באחוזון 3 או נמוך ממנו. טיפול הורמונלי 
בקשה  הגשת  באמצעות  רק  בישראל  מאושר  זו  להגדרה  העונים  בילדים 
לטיפול חריג. מחקרים בהשלמת הורמון גדילה שביצע פרופ' צדיק בילדים 

מקבוצה זו הצביעו על תוספת ממוצעת של 4.5 ס"מ לגובהם הסופי. 

להיות נמוך זו לא מחלה
הגדילה,  בהורמון  נרשמה מהפכה בתחום הטיפול  לפני כחמש שנים 
לילדים  הטיפול  את  אישר  האמריקאי  והתרופות  המזון  מינהל  כאשר 
בריאים, שאינם סובלים מחוסר הורמונלי. ההחלטה התקדימית עוררה דיון 
מוסרי סוער ברחבי העולם. מדוע להזריק הורמון לילדים בריאים שחטאו 
חוקרים  רופאים,  עצמם  את  שאלו  הקטנה,  קומתו  הוא  גופם  של  היחיד 

והורים. 
"לא מדובר בטיפול קוסמטי בלבד, אלא בהליך רפואי שעשוי לשפר 
ללימודים  התוכנית  ראש  זהר,  נעם  פרופ'  מבהיר  החיים",  איכות  את 
מתקדמים בביו־אתיקה במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר־אילן. 
"חוקרים הוכיחו בעבר כי להיות נמוך באופן מובהק, מתחת לנורמה, זה 
דבר שכרוך במחירים חברתיים לא מבוטלים. כך, למשל, אנשים גבוהים 
זוכים ליתרון במציאת בני־זוג או עבודה". גם פרופ' צדיק תומך בעמדה 
זו. "בתרבויות שונות מקשרים את הקומה הגבוהה לתכונות של מנהיגות, 
מצליחנות ועושר", כתב באחרונה במאמר בנושא. "הביטוי 'בעל שיעור 
קומה' מעיד אף הוא על כך, וילדים נוטים להציק לחבריהם הנמוכים 
ולכנות אותם בכינויי גנאי. על כן אין להתפלא על כך שהורים מביאים 

את ילדיהם למרפאתנו בבקשה לעשותם גבוהים יותר".
אך האם מחירה החברתי של קומה נמוכה מצדיק התערבות רפואית? 
משיב  לא",  למה  לשאול  היא  הזו  לשאלה  שלי  הראשונית  "התגובה 

פרופ' זהר. "אמנם יכול להיות שבכך מחריפים את הבעיה החברתית, כי 
מעודדים את התפישה שגובה הוא גורם חיובי, אבל כשהורים שוקלים אם 
להעניק לילדיהם את הטיפול, אין הם חייבים להתחשב בכך, שהרי אם רק 
היו משנים את תזונתו של הילד איש לא היה מלין על מעשיהם. הבעיה 
היא שמדובר בטיפול שעשוי לכלול לכאורה סיכונים. נוסף לכך, כשם 
שיש לשקול את הסיכון שבטיפול, יש לבחון את התועלת שהוא עשוי 
נוספים?  סנטימטרים  כמה  בשביל  כל־כך  להתאמץ  שווה  האם  להביא. 
ניתן גם לתהות מה יקרה אם כל ההורים יעשו מאמצים דומים להגביה 
את ילדיהם באופן טיפולי, תזונתי או גנטי. הרי אז איש לא ירוויח דבר, 

כי הממוצע פשוט יעלה". 

כמה שווה סנטימטר?
גורם משמעותי  והמוסריים בסוגיה מתווסף  לשיקולים החברתיים 
נוסף - הגורם הכלכלי. "עלות הטיפול בהורמון עבור ילדים בריאים, 
שבקשתם החריגה אושרה על־ידי משרד הבריאות, אינה מכוסה על־ידי 
המדינה", מזכיר פרופ' צדיק. "לכן, אם גובהו של הילד קרוב לנורמה, 
מדובר בנטל כספי עצום: שני שקלים ליום עבור כל ק"ג משקל, על פני 
שנים ארוכות. פירוש הדבר הוא שלטובת הגבהתו של ילד אחד, משפחה 
בעלת משכורת ממוצעת עשויה לוותר על חוגי העשרה, חופשות ומותרות. 
במקביל, צריך להבין ש־30% מהמטופלים ירוויחו בסופו של דבר פחות 
משני סנטימטרים. אני זוכר ששני אחיו של ילד שטופל אצלי הגיעו אלי 
בסוף הטיפול והתלוננו ש'הוא גזל מאיתנו את כל הכסף, ובסוף לא יצא 

כלום'. כך שמדובר בשאלת כדאיות ההשקעה".
בעיה אחרת שעליה מצביע פרופ' צדיק קשורה בהיבט הפסיכולוגי. 
שיפור  הראו  לא  בריאים  נמוכים  בילדים  היום  עד  "מחקרים שתוארו 
חרף  טופלו,  לעומת אלה שלא  הפסיכולוגי של אלה שטופלו  במצבם 
התוספת לגובה הסופי", הוא מבהיר, ומוסיף: "כגודל הציפייה כך גודל 

האכזבה, שכן לרוב אנו הופכים ילד נמוך לילד נמוך פחות".
ונגד  בעד  השיקולים  לרשימת  להוסיף  להורים  מציעה  לופו  גלי 
הטיפול גם את ההקרבה האישית. "בסופו של דבר מדובר בטיפול קשה 
ומגביל", היא מספרת. "במשך כל השנתיים שבהן טופלתי הייתי צריכה 
לקבל זריקה כל ערב, כי אז הטיפול הכי יעיל. פירוש הדבר הוא חיים נטולי 
ספונטניות לחלוטין. לא יכולתי ללכת לישון אצל חברות מתי שרציתי, 
ואם הייתי מתכננת לצאת לסרט הייתי צריכה לקבוע עם אבא שלי שיבוא 
להזריק לי. יציאה לטיולים שנתיים היתה גם כן פרויקט מסובך, כי צריך 
לשמור את הנוזל בקירור. נוסף לכך, תהליך ההזרקה עצמו הוא תהליך 
כואב. בדרך־כלל הזרקתי רק בזרועות, אבל כשניסיתי להזריק ברגל 
דווקא ביום שנערכה מסיבת כיתה לא יכולתי לרקוד, ונורא התבאסתי. 
חוץ מזה סבלתי מכאבי גדילה, הייתי רעבה כל הזמן והבגדים היו נהיים 

קטנים עלי תוך חודשיים".
גם בני משפחתה של לופו נאלצו לשלם מחיר אישי בעבור הסנטימטרים 
שהוסיף לה הטיפול. "בגלל הטיפולים קיבלתי בבית יחס מיוחד על פני 
האחים שלי", היא אומרת. "אחי הקטן תמיד נורא רצה לראות את הזריקות, 
כך שלמרות שההורים שלי נהגו לומר שהם מתמודדים עם הבעיה כאילו 
שאין בעיה, כל ההתעסקות בנושא הפכה לעניין גדול". הוריה של לופו 
נאלצו להקריב ימי עבודה רבים כדי לקחת אותה לטיפולים, והכל בשביל 

לטפס ולהתקדם מעט במעלה סולם הגובה. 
אולם במבט לאחור לופו אינה מתחרטת. "היתה לי מטרה אחת, וכל 
היתר היה שטויות. הרי ההבדל בין הגובה שהייתי צפויה להגיע אליו בלי 
הטיפול לבין הגובה הנוכחי שלי הוא כמעט ההבדל שבין נכות לחיים 

ילדי הגן
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בשנת 2004 פורסמה תוכניתה של הסתדרות המורים לקידום 
החינוך בישראל, "הצעד הקובע". לפני שנה עודכנה התוכנית, ולפני 
חודשים אחדים היא הוצגה לפני שרת החינוך וצמרת משרדה. בכנס 
המדובר הוצגה התוכנית בפני כ־500 מורים ומנהלים על־ידי מזכ"ל 
יוסי וסרמן, שזכה לתגובות מצד פרופ' נעמה  הסתדרות המורים, 
צבר-בן־יהושע ואברהם יוגב. במרחק הידהדו רעמיהן של מסקנות 
ועדת דברת. אף שדו"ח ועדת דברת נגנז זה מכבר, נראה כי ארגוני 
המורים שרויים עדיין במצב פוסט־טראומטי, שכן עבודת הוועדה 
התפרשה אצל רבים, ובמידה רבה של צדק, כניסיון לפרק את העבודה 
המאורגנת בתחום החינוך )ועדת דברת היתה ועדה של מעסיקים 

ללא נציגות של המועסקים, כפי 
פרידמן,  אברהם  פרופ'  שכתב 

שפרש על רקע זה מהוועדה(.
יסודי",  "מצבנו מחייב שינוי 
פתח וסרמן. "נעשה זאת במשא־

ומתן ובהסכמה. נראה לי שיש לנו 
שרה שאפשר לדבר איתה, עמדתה 
לא  האוצר  אם  אך  דומה לשלנו. 
ייענה לתביעותינו, נצא למאבק. 
הצפיפות  מבזה,  שלנו  השכר 
בכיתות בלתי נסבלת, האלימות 
של  המנחה  העיקרון  גואה". 
"הצעד הקובע" הוא, כדברי וסרמן, 
"המורה במרכז", שכן "אם המורה 

לא יהיה במרכז, התלמיד לא יהיה במרכז!". כיום, אמר וסרמן, אין 
למורים כלים בסיסיים לעבודה. המורה רצה מכיתה לכיתה, פוגשת 
מאות תלמידים ונזקקת לאלבום תמונות כדי לדעת אילו תלמידים 
היא מלמדת. בעיית המורה האקוטית ביותר היא האלימות. "המורה 
חושש לעתים להישאר לבד בכיתה. הוא חש בודד, שאין לו על מי 
להישען. אנחנו רוצים כלים. אנחנו רוצים חקיקה שתרסן את ההורים". 
על רקע תנאי עבודתם של המורים, המכללות למורים מתרוקנות, 

ומורים צעירים עוזבים את ההוראה לאחר שנים מעטות.
ואת  המורה  מעמד  את  לשקם  מבקשת  הקובע"  "הצעד  תוכנית 
והיא כוללת העלאה  מערכת החינוך כולה בתהליך של חמש שנים, 
ניכרת בשכר המורים, הקטנת מספר התלמידים בכיתות, מסלול קידום 
למורים, שבוע עבודה של חמישה ימים )בית־הספר יפעל שישה ימים 
בשבוע(, פינות עבודה ממוחשבות למורים ועוד. וסרמן: "אני יודע שזה 
יקר, 12 מיליארד שקל בחמש שנים זה הרבה. פניתי לראש הממשלה 

ואמרתי לו שללא התערבות שלו, ללא החלטת ממשלה, זה לא ילך".
לתוכנית סעיפים רבים, המתכנסים לקריאה למדינה לחזור לקחת 

לרשויות  אותה  למסור  במקום  החינוך  על מערכת  אחריות מלאה 
פרופ'  דברת.  בדו"ח  כפי שהומלץ  פרטיים,  לגופים  או  המקומיות 
יוסי יונה, שהרצה לפני וסרמן, אמר: "אנחנו ניצבים לפני פרדוקס. 
האזרחים מבקשים מהמדינה להיות חזקה, לקחת אחריות וסמכות, והיא 
רוצה להיות חלשה, להשתחרר מאחריות וסמכות". אחריות ממלכתית 
על החינוך מחייבת, לדבריו, הגדרת החינוך כיעד לאומי מרכזי של 

מדינת ישראל. 
פרופ' צבר-בן־יהושע אמרה שמדובר ב"תוכנית רצינית המעידה 
על חשיבה מעמיקה", אך אם רוצים שתוכנית כזו תצליח, יש להתגבר 
שבתי־ספר  ההנחה  למשל  כמו  שלה,  השגויות  מההנחות  כמה  על 
הם  שכן  רצוי,  דבר  הם  קטנים 
ויפחיתו את  אישי  יחס  יאפשרו 
 - גדול  בית־ספר  האלימות. 
שבו כ־1,200 תלמידים - מציע 
אפשרויות שבית־ספר קטן אינו 
הטוב  הדבר  ולכן  להציע,  יכול 
בית־ספר  הוא  לדעתה,  ביותר, 
גדול המחולק למסגרות קטנות. 
או למשל ההנחה שיום לימודים 
ארוך אינו מביא תועלת, שכן אם 
עשוי  הוא  נכון  אותו  מתכננים 
ובעיקר  רבה,  תועלת  להביא 
לתלמידים המתקשים. או למשל 
מורים  לשתף  שיש  ההנחה 
בוועדות תכנון. זוהי הבעת רצון טוב שקשה לתת לה כיסוי. "האם 
צבר-בן־יהושע  שאלה  הקובע'?",  'הצעד  של  בוועדה  ישבו  מורים 
)מישהו העיר שזו תוכנית של נציגי מורים(, וציינה כי יש בתוכנית 
הנחות נוספות הטעונות שיפור. ובאשר לעלויות, הוסיפה: "הדרישה 

ל־10 עד 16 מיליארד שקל היא לצערי פשוט לא ריאלית". 
פרופ' יוגב ביקש להעלות הסתייגות עקרונית: "האם הרפורמה 
הבעיה  על  בכלל  עונה  דברת  בדו"ח  או  הקובע'  ב'הצעד  המוצעת 
המהותית שלנו, שהיא חוסר ההתאמה המבנית של בתי־הספר לתנאים 
ביקורתיות  יוגב שאלות  פרופ'  ה־21?". אחר־כך העלה  של המאה 
הלאומיים  במבחנים  שההישגים  אמר  בכלל  מי  למשל,  נוספות. 
נמוכים? מי אמר שלהגיע לרמת ההישגים של המדינות המפותחות זו 
מטרה ריאלית? מי אמר שהצלחה בתחרות הגלובלית צריכה להכתיב 
לנו את מטרות החינוך? מי אמר שצריך סטנדרטים המשמשים בעיקר 
שוט על גבם של המורים? ושוב, העיקר: "חייבים לשנות את תוכנית 
הלימודים ולהתאימה למאה שלנו. אף רפורמה עדיין לא התמודדה 

עם בעיה מהותית זו". 

גם מסע של 12 מיליארד שקל מתחיל בצעד אחד 
כנס חנוכה לחינוך: "הצעד הקובע". הסתדרות המורים, מלון רמדה־רנסנס, ירושלים, 18-17 בדצמבר 2006

 המורה חש בודד. 
יוסי וסרמן 

מדברים על חינוך
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חינוך זה עסק מייגע. הוא לוקח הרבה זמן, עולה הרבה כסף ובעיקר, 
לא מתקיים בו קשר ודאי בין תשומות לתפוקות. מכל מסגרות החינוך, 
תלמידים  מאכזבים,  הישגים  ביותר:  המייגע  העסק  הוא  בית־הספר 
סרבנים, מורים מותשים, אמצעים מדולדלים. בנסיבות כאלה, החינוך 
ישועה  לאיזו  ציפייה   - המושיע"  "סינדרום  את  מפתח  הבית־ספרי 
מהירה שתגיח מאיזה מקום: משיטת הוראה חדשנית, מהמחשב, מארגון 

חדש של מוסדות החינוך, מהשקעות חסרות תקדים, מחקר המוח.
בשנים האחרונות חקר המוח הוא המושיע התורן המלבב ביותר. 
אם רק נבין איך פועל אותו קילו־פלוס של בשר )78% מים( שאנחנו 
טיפול  לתלמידים  לתת  נוכל  שלנו,  הגולגולת  בקופסת  מחזיקים 
תרופתי נמרץ אשר יקדם אותם לעבר "דמות הבוגר הרצוי". צילום 

MRI יאפשר לנו להעריך אותם במדויק, יותר ממבחני הבגרות.
מהכנס של מכון מופ"ת ומט"ח עולה כי החזון המוחי )המפוקפק( 
הנוכחי, מחקרי המוח תומכים באמיתות  רחוק. במצבם  הזה עדיין 

 21 של  בטמפרטורה  היטב  לומד  )המוח  למדי  בנאליות  חינוכיות 
מעלות( ולעתים "לא חינוכיות" )המוח לומד היטב באמצעות שינון(. 
הפוטנציאל החינוכי של מחקרי המוח אולי גדול, אך לפי שעה אין 

ברירה, צריך לחזור לכיתות.
ד"ר אמנון מוסק מהמרכז הרפואי על־שם סוראסקי בתל־אביב 
סינפסות,  נוירונים,  המיספרות,  המוח:  למבנה  מזורז  מבוא  סיפק 
וכל היתר. מעבר לתיאור הזה  טרנסמיטורים, דנדריטים, קורטקס 
)שהוא תמיד מפעים מחדש(, ביקש ד"ר מוסק לעורר את התובנה 
ש"פעולתו של המוח היא פשוטה עד להדהים ומורכבת עד כדי אי־

הבנה".
פרופ' עידן שגב, ראש המרכז לחישוביות עצבית באוניברסיטה 
העברית בירושלים, אמר שהדבר המעניין בפעילותו של המוח הוא 
משתנה  הוא  כיצד  אלא  המולקולרית,  ברמה  עובד  הוא  כיצד  לא 
באינטראקציה שלו עם תרבות, ובמלותיו: "מה מאפשר לדבר הסטטי 

מנגנונים של תופעות ידועות
כנס: "מה במוח? חקר המוח והשלכותיו על הלמידה, החינוך והחשיבה". מופ"ת בשיתוף מט"ח, 4 בדצמבר 2006

הבחנה קוגניטיבית 
שמערכת העצבים 

מכבדת. פרופ' אלי וקיל 

ם: רפי קוץ מי לו צי
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הזה לכאורה להשתנות". להבין את המוח, לדעת שגב, פירושו לייצר 
מודל מתימטי המסביר את פעולתו. "הביולוגים פותחים את המכונה, 
על  ביניהם  קושרים  והתיאורטיקנים  אותה  מסבירים  הפסיכולוגים 
ולא מדובר ב"סתם להבין" את המוח. העבודה  בסיס המתימטיקה". 
של שגב וצוותי המחקר שלו מאפשרת לתקן סיגנלים משובשים של 
המוח ולהחזיר את הגוף לפעולה תקינה )כמו למשל במקרה של מחלת 
פרקינסון(. היא גם מאפשרת להפעיל רובוט על בסיס סיגנלים שבאים 

מהמוח )של קוף מסכן, כפי שהראה סרט קצר(. 
הביולוג  הוא  מוסק  ד"ר  אם  שגב,  פרופ'  של  העבודה  חלוקת  לפי 
מרים  פרופ'  הם  פעולתה  את  שמסבירים  מי  "הקופסה",  את  שפותח 
פאוסט ופרופ' אלי וקיל, פסיכולוגים מהמרכז הרב־תחומי לחקר המוח 
ביותר  מצומצמים  חלקים  בכנס  שהסבירו  בר־אילן,  באוניברסיטת 

זו. פאוסט הציגה מחקרים המראים שהמוח הימני מחולל  של מכניקה 
ביצועים לשוניים יצירתיים )מטפורות, רב־משמעויות, אירוניות ועוד(, 
ואילו וקיל התעכב על "הבחנה קוגניטיבית שמערכת העצבים מכבדת" 
- על סגנון למידה מסוים )לוקלי/גלובלי( שהמנגנון העצבי שלו אותר.

פרופ' ידין דודאי, ראש המחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן, היה 
היחיד שהתייחס באופן ממוקד להשלכות החינוכיות של חקר המוח. 
המסר העיקרי שלו מנמיך ציפיות: חקר המוח מגלה את המנגנון העצבי 
)למידה החוזרת על  של תופעות מוכרות. למשל, שלמידה מרּווחת 
עצמה בפרקי זמן שונים( יעילה יותר מלמידה אחּודה )כזו הנעשית 
ברצף אחד(; או שלמידה תוך כדי עשייה מועילה להבנה; או שלמידה 
הכרוכה בהעברה של החומר שנלמד מהקשר להקשר טובה יותר מלמידה 
המקובעת להקשר שבו נלמד. דודאי טען גם כי למידה המבוססת על 

שינון החומר מתבררת כלמידה יעילה.
אז מה יוצא למורים מחקר המוח? מורים שיש להם עניין מיוחד 
הידועים  הלמידה  אופני  "מאחורי"  שעומדים  העצביים  במנגנונים 
יעשה  זה  המוח. האם  חקר  והמוכרים עשויים לפנות לממצאים של 
אותם למורים טובים? אולי קצת יותר טובים. פחות מהמידה שבה הכרת 
המנוע הופכת נהגים לנהגים טובים. ועוד קצת מים צוננים על התועלת 
שהחינוך עשוי להפיק מחקר המוח: נניח שחקר המוח יגלה שהמוח לומד 
היטב באמצעות מכות חשמל סדירות. נו, אז מה? האם מעתה נחשמל 

את תלמידינו?
המוח,  חקר  הזה,  התורן  המושיע  את  מגרשים  שאנו  לפני  אבל 
ונערכים לחיפוש מושיעים חדשניים אחרים, כדאי לתת לו עוד צ'אנס. 
אריק ג'נסן, המוביל את התחום המשלב בין חקר המוח והחינוך, כתב 
ש"חקר המוח מזעזע את כל האמונות החינוכיות שגדלנו עליהן". הנושא 
אפוא מצריך התעמקות. נקדיש לו את אחד הגליונות הקרובים של "הד 

מרמים ומרומים 
כנס: "לומדים - מרמים - לומדים לרמות: אתיקה 

חינוכית, אתוס ההישגיות והשחתת המידות 
בחברה הישראלית". המרכז לאתיקה בירושלים, 

משכנות־שאננים, 3 בדצמבר 2006

לגנות  ביקשו משתתפיו  אחד  פנימי: מצד  הכיל מתח  הזה  הכנס 
סטודנטים  בקרב  במבחנים(  העתקות  )בעיקר  הרמאות  מקרי  את 
באוניברסיטאות, אך מצד שני לגנות גם את "השיטה" שגורמת להם 
לרמות. הסטודנטים יצאו מהכנס הזה "רמאים", אבל עם הרבה נסיבות 
מקילות. מי שיצאה ממנו רע היא דווקא האוניברסיטה. ומה שנאמר 
שם על סטודנטים ואוניברסיטה נכון, וביתר תוקף, ביחס לתלמידים 

ובתי־הספר.
"תכמנות ורמאות נעשו לגיטימיות באתוס הישראלי", כתב ד"ר 
נמרוד אלוני, הממונה על תיק החינוך במכרז לאתיקה בירושלים. "זה 
מתחיל בבית־הספר, משתכלל בצבא ובאוניברסיטה, ומתמסד בהנהגת 
המדינה. העתקות במבחנים, עבודות אקדמיות שנקנות באינטרנט, 
סחר בתארים אקדמיים, אחיזת עיניים במאחזים, דו"חות מפוברקים 
וספינים תקשורתיים. האם מקור ההשחתה הוא בשיטה הקפיטליסטית 
ובמסחור ההשכלה והתרבות? אולי אשמה הסטנדרטיזציה בהוראה 
והסגידה להישגיות על חשבון למידה משמעותית וחינוך ערכי? ואולי 

משהו רקוב באתוס הישראלי של 'קומבינה' ו'ישראבלוף'?".
אז מי כאן הפושע - הסטודנטים המעתיקים או האוניברסיטה, 
לעסק?  הלמידה  את  שהפכה  הקפיטליסטית,  השיטה  של  שלוחה 
סיפק  יואל חשין. אלוני  וד"ר  ד"ר אלוני  היו  בתפקיד הקטיגורים 
)"אנחנו החברה היחידה בעולם שבמקום לחוש בושה  את הפאתוס 
על ירידה מתחת לנורמות מתגאה בכך!"(, וחשין סיפק את הנתונים. 
על־פי מחקר מעמיק שערך חשין, ב־2002 נקשרו למעלה מ־80% 
מהסטודנטים בחוג למינהל עסקים באוניברסיטה מסוימת בעבירה 
הנוגעת למבחנים ולעבודות )לרוב העתקה(. על־פי ממצאיו של חשין, 
גם 80% מהסטודנטים לחקלאות שלחו ידם למבחנים ולעבודות של 
אחרים. במחלקות למשפטים, עבודה סוציאלית ויחסים בינלאומיים 

היה שיעור הרמאות נמוך יותר, אך גם שם עלה על 50%. 
ומה במכללות? בתחום הרמאות המכללות אינן מפגרות אחרי 
האוניברסיטאות. שיעור הרמאים במבחנים בקרב תלמידי המכללות 
עולה על זה של האוניברסיטאות, ואילו שיעור הרמאים בעבודות 

להגשה יורד.
מה המגמה, לקראת יותר או פחות רמאויות? ובכן, המגמה "חיובית" 

תכמנות נעשתה 
לגיטימית באתוס 

הישראלי. ד"ר 
נמרוד אלוני

מדברים על חינוך
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- יותר רמאויות בכל הקטיגוריות )הכנסת חומר אסור לבחינה, עזרה 
מחבר בזמן הבחינה, החבאת חומר מחוץ לכיתה בזמן הבחינה, העתקה 
בזמן הבחינה, שכתוב עבודה של חבר, העתקת עבודה וסיוע לחברים 

בשעת בחינה(. 
חשין לא הסתפק בהבאת הנתונים, אלא גם ניתח את הגורמים להם 
וניסח המלצות, וביניהן המלצה להתמודד עם התופעה בעוצמה, בשיתוף 
פעולה בין כל הגורמים המערכתיים והתמודדות עם התופעה בדרכים 
העתקת  באוניברסיטה,  המשמעת  מנגנון  ייעול  למשל,  יצירתיות. 
הפיקוח החיצוני לפיקוח פנימי ושיתוף הסטודנטים בניסוח כללים של 

יושר אקדמי. 
בתפקיד הסניגורים שימשו פרופ' צבי טאובר ופרופ' מרדכי ניסן. 
קפיטליסטית  חברה  של  כסימפטום  הרמאויות  את  תיאר  הראשון 
מחקר  תיאר  השני  ואילו  ויטאליות",  אנושיות  תופעות  ה"מחפצנת 
שערך לפני עשרים שנה )המצב אז לא היה הרבה יותר טוב(, שבחן את 
ה"רמאים" מנקודת מבטם שלהם, מה שעורר, מטבע הדברים, הרבה 

אמפתיה כלפיהם. 
בבית־הספר,  היום  משגרת  חלק  הוא  שהשקר  אמר  טאובר 
באוניברסיטה וגם בקרב המרצים - כולם הרי חייבים להציג תוצרת 
עליהן  להשיג  כדי  אנושיות  איכויות  מכמתים  כאשר  מחיר".  "בכל 
שליטה וכאשר הישג אינטלקטואלי נמדד בציון מספרי, "אז מה רוצים 
מהילדים, מה הפלא שהמטרה מקדשת את האמצעים?". מוסדות החינוך 
אליבא  ולכן,  תעודות,  הפקת  היא  למוסדות שתכליתם  הפכו  שלנו 
דטאובר, "התגובה של הילדים היא תגובה הולמת" בחברה קפיטליסטית 
הממסחרת את כל הווייתנו. "ערך מוסרי זה ערך כלכלי, טוב זה טובין, 

אמונה זה קרדיט", והחינוך במלכוד, שכן מצד אחד החינוך הוא חלק 
אינטגרלי בחברה, וככזה הוא ממוסחר לעילא, ומצד שני מצפים שיהיה 
שונה מהחברה ואף יתקן אותה. כיצד יוצאים מזה? לטאובר יש שלוש 
הצעות: להמשיך לדבר על חינוך לערכים למרות המצב, כי הצביעות 
תחי  אומר:  )"אני  ערך  בעל  חינוך  של  אפשרות  על  מצביעה  הזאת 
הצביעות!"(; להעניק לחינוך מעמד של רשות רביעית, כדי להגן על 
עצמאותו; ולהעביר את בחינות הבגרות המשחיתות את תלמידי בית־

הספר לשנה א' באוניברסיטה.
את  תופשים  ה"רמאים"  שהסטודנטים  הראה  ניסן  של  המחקר 
מעשיהם כמעשים שאין לשפוט אותם באמות מידה מוסריות, וזאת 
משום שמנקודת מבטם "הבחינה מבזה ומשפילה אותם". היא מתייחסת 
אליהם באי־אמון, מעוררת אצלם חרדות קשות ומעריכה אותם באופן 
בלתי צודק, שכן היא בוחנת רק חלק קטן ובלתי חשוב של יכולתם. היא 
אינה בוחנת את התובנות העמוקות ולא את החשיבה היצירתית שלהם, 

אלא את יכולתם למחזר את החומר.
את  שאל  בקהל,  שישב  לאתיקה,  המרכז  יו"ר  זמיר,  יצחק  פרופ' 
ולא  בבחינות  מההעתקה  מתרגש  לא  "אתה  משהו:  מבהיל  בטון  ניסן 
רואה אותה כתופעה חברתית רצינית? הרי לכל הרמאים יש הסברים 
המאפשרים להם לראות את עצמם כאנשים הגונים". ניסן אכן נבהל, 
יותר  הפגין  טאובר  בעיניו.  מאוד  חמורה  התופעה   - להצטדק  ונאלץ 
מסרב  אני  אז  מעתיקים,  מהסטודנטים   90% "אם  כי  והכריז  נחישות, 
כל  את  המגייסת  החינוך,  מערכת  של  הוא  הפשע  פשע.  זאת  לכנות 

הכוחות לבחינות הבגרות".
יורם הרפז

שיתוף סטודנטים 
בניסוח כללי יושר 

אקדמי. ד"ר יואל חשין
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"על תמונת החוץ 
השלווה ניטל 

לשאת את מבטו 
 עוכר השלווה 
של המשורר" 

שמעון אדף קורא את שירו של 
נתן זך, "כשבדידות אינה פחד"

"הלר ושפרינצק 
אינם רואים זה את 

זה, ומתמסרים 
ביניהם תוך שהם 
יוצרים מטאפורה 

מתמשכת לדו–
שיח חסר סיכוי"

שיחה עם מורן שוב, אוצרת 
התערוכה "לא תראו"

"חוויות המפתח 
מבית–הספר נובעות 

דווקא מחריגות 
מהדפוסים הבית–

ספריים הרגילים של 
ההוראה והלמידה" 

 שיחה עם גד יאיר על 
ספרו "מחוויות מפתח 

לנקודות מפנה"

 /// עריכה: איריס לעאל

"כרוניקת מוות 
ידוע מראש 

מגלגלת את דבריו 
מתחילתם ועד 

סופם הטרגי, 
הבלתי נמנע" 

יוני דיין ממליץ על ביוגרפיה 
חדשה של י"ח ברנר

קצר הולך ונעלם
"מסמרים", עורך: אמיר רותם, הוצאת מסמרים

אף שאין זה מקובל, אבקש להמליץ על כתב־עת שבו יש לי יד ואף רגל. זהו "מסמרים", 
עוף מוזר ויוצא דופן בין שלל כתבי־העת הספרותיים, עוף שכולו כמעט דובר פרוזה ונותן 
במה לז'אנר ההולך ונעלם של הסיפור הקצר ולקרוביו ולידידיו ) קומיקס, מסה אישית והופעת 
אורח של צלם(. במציאות שבה מפת הספרות העברית מעוצבת על־ידי כוחות שוק ושיקולים 
כלכליים, ואשר כמעט אין נדפסים בה קובצי סיפורים קצרים )"הם אינם נמכרים", יאמרו לכם 
המו"לים(, מופיע כתב־העת הזה כמכבי־מושיע־ופודה של סיפורים ) שאלמלא הוא מי יודע מתי 
יראו אור(. למעשה כל כרך - הנראה כמו ספר לכל דבר - הוא אנתולוגיה המוקדשת לנושא. 
עד היום יצאו ארבע אסופות: "יחסים", "בעתיד", "איזה יופי" ו"משפחתי". תמצאו שם את יורם 
קניוק, פיליפ ק' דיק, אריאל הרשפלד, מיכל זמיר, שמעון אדף, עינת יקיר, דן צלקה, זיידי סמית 

ורבים וטובים, מפורסמים ומפורסמים פחות. 
שהם סמיט

  ספרה של שהם סמיט, "שישה גיבורים גדולים", על גיבורים  
במיתולוגיות של עמי העולם, ראה אור בהוצאת כנרת

ת
ע

–
ב

ת
כ

הדתרבותי
| מוזיקה ם  | סרטי ן  | תיאטרו ת  | ספרו ת  ו אמנ
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סרטי הדי.וי.די 
המומלצים של 2006 

/// נתלי מון שפרונט

בריק
במאי: ריאן ג'ונסון. ארה"ב, 

110 דקות

"בריק" של ריאן ג'ונסון הוא 
סרט חצוף המעז לחבר בין 

פילם־נואר לסרטי תיכוניסטים. 
הוא הופך את התבניות של 

שני הז'אנרים על פיהן ומערבב 
אותן למשהו חדש ועצמאי. 

ההשפעות עליו ברורות: 
המצלמה הדבוקה לרצפה היא 

דייוויד לינצ'ית, הדיאלוגים 
המהירים והשנונים שואבים 

מהאחים כהן, אבל ג'ונסון שילב 
את שני אלה וצעד צעד אחד 

הלאה. הסרט מקורי ונועז, 
מצחיק ועצוב, ובעיקר מעורר 

רצון עז לראות מה מסתתר 
מאחורי מחילת הארנב של סרטו 

הבא. ללא ספק הסרט הטוב 
ביותר שיצא השנה.

כשהרוח 
נושבת

במאי: קן לואץ'. אירלנד/
בריטניה, 127 דקות

קן לואץ' תמיד ריחם על הצופים 
שלו רק קצת יותר ממה שריחם 
על הדמויות שלו; כלומר, אפילו 

לא טיפה. שום דבר אינו משתנה 
ב"כשהרוח נושבת", שמתאר את 

 

מלחך פיסות תודעה
חוויאר מריאס, 

"מחר בקרב חשוב 
עלי". מספרדית: 

יערית טאובר-
בן–יעקב, הוצאת 

עברית, 330 עמודים

־ל הכריכה האחוע
"מחר  של  רית 
עלי"  חשוב  בקרב 
)פורסם ב־1994 במקור( 
מהימן  עד  מצהיר 
רייך־רניצקי,  כמרסל 
מריאס  שחוויאר  הגדול,  היהודי־גרמני  המבקר 
הוא מגדולי הסופרים החיים היום. ומה יש לדבר? 
הוא צודק. כשהתקרבתי לסיומו של הרומן הגדול 
הזה התמלאתי תוגה על הפרידה הצפויה, ומאז 
שסיימתי אותו אני ספוג געגועים אליו. זה לא 
רב. התפעלתי מרומנים רבים  זמן  לי כבר  קרה 
בשנה האחרונה )בעיקר ישנים, לא כאלה שיצאו 
השנה(, אבל חלחול לרקמות הנפש העדינות כמו 
שחילחל אלי הרומן הזה מזמן לא אירע לי. ומה יש 
בו? לכאורה לא הרבה. גבר ניהל עם אשה נשואה 
פרשת אהבים קצרצרה. כשבאו לממש את אהבתם, 
אחרי שתי פגישות, מתה האשה לפתע בזרועותיו. 
ילדה הקטן ישן בחדר השינה, ואילו האב נמצא 
בלונדון )העלילה מתרחשת במדריד(. הגבר אינו 
יודע מה לעשות, ולבסוף מותיר לילד הקטן בן 
השנתיים אוכל במקום נגיש ונמוג מהדירה כלא 
היה. מאז הוא רדוף במחשבותיו על־ידי המשפחה 
שחדר אליה באקראי. הוא מגיע להלוויית האשה 
ומתחבר עם בני משפחתה. הוא לומד לאחר מותה 
לו,  שגם  בעלה,  ועל  הכיר  שבקושי  האשה  על 

מסתבר, יש סודות משלו. 
אז על מה הרעש? מה נוקב כל־כך ברומן הזה? 
שהמקבילה  שלו,  העמוקה  המלנכוליות  אולי 
היחידה שאני יכול למצוא לה היא המלנכוליות 
הגישוש  אולי  גנסין?  אורי־ניסן  של  בנובלות 
הגבר  של  בתחושותיו  הדיוק  אחר  הפרוסטיאני 

המספר, הלשון המבקשת ללחך כל פיסת תודעה 
משיני הזמן והאירועים )המספר משתמש תדיר 
במלה "או" כשהוא חותר להסברים חלופיים או 
התשתית  אולי  תחושותיו(?  לתיאור  משלימים 
שכל  )במובלע(  הגורסת  המזעזעת  הרעיונית 
מפגש אנושי, "סטוצי" ככל שיהיה, אינו מצליח 
דמותו  אולי  באמת?  וסטרילי  מנותק  להיות 
הפסיבית אכולת הגעגועים העמומים של המספר?
אריק גלסנר

  אריק גלסנר הוא סופר ומבקר הספרות 
של "מעריב" ו"מקור ראשון"

וו. ג. זבאלד, 
"אוסטרליץ". 

מגרמנית: יונתן 
ניראד, הוצאת 

כתר, 246 עמודים

נרצה כ אם  ולנו, 
ואם לא, נידונים 
של  נתיניו  להיות 
מקום  אותו  הזיכרון, 
אצורים  שבו  בתודעה 
כל האירועים שעיצבו 
את אישיותנו. הספר הזה הוא מסע אמיץ אל תוך 
מגולל  הספר,  גיבור  אוסטרליץ,  ז'אק  הזיכרון: 
את סיפור חייו, ושואף לעורר את זכרונו לחיים, 
לחפש תשובה לחידת חייו. אין תשובות לשאלות 
הללו, יש רק אדם הצולל אל תוך זכרונו - ואיזו 
צלילה מבעיתה היא זו. אוסטרליץ מבקש לברוא 
מחדש עולם שהיה ונעלם. התחושה החזקה ביותר 
שעלתה בי כשקראתי את הספר היא שהזיכרון 
הוא  ומוכר,  מובן  כל־כך  לנו  שנראה  שלנו, 
למעשה מבוך שבו אנחנו תועים, לכודים מרגע 
שלמדנו לזכור. יש משהו כל־כך אנושי במאמץ 
של אוסטרליץ ללכוד את הזיכרון, ויש משהו כל־

כך יפה בכישלון הזה. 
ניר ברעם

ניר ברעם הוא סופר ועורך סדרה בהוצאת עם־עובד

ה
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פרויקט: משוררים, סופרים ומבקרים על הספרים המומלצים שלהם ל־2006
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בשלג אני ירוקה
סירקה טורקה, "עמוק 

 בלב היער", מפינית: 
רמי סערי. הוצאת כרמל, 

468 עמודים

־י שביקר השנה בפסטימ
הבינלאומי  השירה  בל 
במשכנות שאננים בירושלים 
יכול היה לפגוש את המשוררת 
הפינית סירקה טורקה, שרבים 
חיכו לה בכליון עיניים. מאז 
ספרה הראשון בעברית, "מהר, 
לה  רכשה  ועכשיו",  לבד 
טורקה קהל מעריצים, ולקראת בואה יצא לאור בהוצאת כרמל 

מבחר מקיף משיריה. 
טורקה היא סייסת במקצועה ומתגוררת ביער, הרחק מעולם 
והנפלאים  הרגישים  ק"מ מהלסינקי. שיריה  האדם, כמאה  בני 
מביאים איתם ניחוח של ארצות הצפון: יערות, אגמים, שלגים, 

ואהבה אינסופית לעולם החי והצומח.
ִביב ָלִאישֹון./ ֲאִני  ה ִמּסָ ה ְצֻהּבָ ז ְוָנֵמר:/ ִהּלָ "אֹוְמִרים ֶשֵיש ִלי ֵעיֵני ּבַ
ים./  ֻחּלִ ַמִים ַהּכְ ַחת ַלּשָ חֹל/ ָמָמש ִמּתַ ר ּכָ מֹו ַדְרּדַ ִדּיּוק ּכְ ת ַעִין ּבְ ֻחּלַ ּכְ

ֶצַבע ָהֲאָדָמה". ִמיד ּבְ ה חּוָמה, ּתָ ֶלג ֲאִני ְיֻרּקָ ּשֶ ּבַ
אגי משעול

אגי משעול היא משוררת

 טהא מוחמד עלי, 
 "שירים" )מהדורה 

 דו–לשונית(. מערבית: 
אנטון שמאס, הוצאת 
אנדלוס, 224 עמודים 

להזמין " לי  מתחשק  לפעמים/ 
שרצח  האיש  את  לדו־קרב/ 
ושלח  ביתי/  את  והרס  אבי  את 
אותי עירום ועריה/ לכל הרוחות 
שאם  הצר./  הבריות  עולם  של 
יהרגני ומצאתי מנוחה נכונה/ ואם 

אחסלהו מצאתי נקמה".
כך נפתח שירו המצמרר של המשורר הערבי טאהא מוחמד עלי. 
כשותף לגורלו של מי שגורש, הוא בוחן מחדש את ערכה ומחיריה 
של הנקמה. לשם כך מזעזע עלי דפוסי מחשבה מקובלים ומרענן 
מטבעות לשון שחוקות. כל זה לא למען גורם כלשהו, החיצוני 

לרגע הקיום עצמו, כגון אידיאולוגיה, סימבוליזם או אסתטיקה, 
אלא כדי לגרום לקוראיו לחשוב מחדש על ערכי היסוד של חייהם. 
השיר אינו נעצר בהארת אותו מניע אנושי העלול להפוך כל אדם 
לרוצח, אלא מרחיק לכת בבירור היחס שבין נקמה לחמלה )האם 
אלה שני רגשות המוציאים זה את זה? באילו תנאים עשויה הנקמה 
להפוך להזדהות או להכיל אותה? וכיצד ההזדהות תחולל תמורה 
בנקמה?(. בדומה לגיבור טרגי, נידון הדובר לבחירה בפחות רעה 
מבין שתי דרכים, שתיהן התאבדותיות: האחת, "שאם יהרגני", 
תהפוך אותו לקרבן, אך באורח מפתיע וציני תאפשר לו "מנוחה 
למבצע  רק  לא  אותו  תהפוך  אחסלהו",  "ואם  האחרת,  נכונה"; 
הנקמה, אלא תטביע בו את חותם הרוצח וכך תהפכנו לרדוף על־
ידיה. על רקע שתי האפשרויות האלה, שאינן מותירות מוצא של 

חיים, מונע הקורא למהלך של בחירה. 
דרך היצמדות לרגע ההיסוס בתודעתו של הנוקם מוליך אותנו 
השיר בצלילות נוקבת לדרך שלישית, שהיא "התעלמות". תוך 
כדי המהלך המסקני הזה מגלה הנוקם בפוטנציה כי ליריבו יש 
"אמא/ שממתינה לו/ או אבא/ שמניח את כף ימינו/ על כברת הלב 
בחזהו", "או שיש לו/ ידידים וקרובים/ שכנים ומכרים/ חברים 
לתא־המעצר/ שותפים לחדר בבית־החולים". לא זו בלבד שהקורא 
מגלה כי הקיום הוא הוויה שבירה ומכמירה מזו ששיער, אלא שעלי 
מצליח, ללא שמץ של דידקטיות, להפך את ההזדהות עם הנוקם 

לתהליך חניכה מן היסוד, אל הציביליזציה. 
מחכמי  כאחד  אותו  מגלה  עלי  של  המפוכחת  אנושיותו 
התקופה, מאלה ששירתם משכילה לבטא את הדיסוננס בין העולם 
העתיק לקטסטרופה המודרנית. עולמו מפגיש בין התום של כפר 
הולדתו, ספוריה )ציפורי( שלפני הפורענות )1948(, ובין העולם 
שאחרי הגירוש. כתיבתו, אשר בדומה לאפוס הקלאסי ממקדת 
את העין בעולם הדברים, מקפידה לעגן את ההלל בפרספקטיבה 
של חורבן )"כלות השנהב הולכות מאחורי הרעלות/ אל בוהק 
את  מחריבים  השיזף/  גני  לתוך  פולשים  "תותחים  השבי"; 
צמא/  ומשלחים  מלח  מצמיתים  לחם,  מכבים  הסגל/  חלומות 
מסדק שפתיים ונפשות"(. רגשות קולקטיביים של השפלה, כעס 
ופיכחון שהתחזקו על־ידי הכיבוש הישראלי מאז 1967 והפלישה 
ללבנון ב 1982, כמו גם הבגידה של העולם הערבי, מנוקזות אל 
קול אישי מאוד, המעוגן בהיסטוריה ובלשון של הגליל. תרגומו 
היפהפה של אנטון שמאס קשוב לעירוב הלשוני של עלי ולמתח 
המתקיים בשירתו בין הערבית הספרותית והצורות הקלאסיות 

לדיבור היומיומי.
לילך לחמן
לילך לחמן תירגמה וערכה את "אולי הלב", מבחר מכתביה של אמילי דיקנסון  
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מאבקה של אירלנד לעצמאות 
והתמודדותה עם קבלתה 

החלקית, דרך סיפורם של שני 
אחים. אף שה"טיימס" השווה 

את לואץ' לריפנשטאל, הוא 
עדיין נוקב, קודר ואכזרי, מדויק, 

עדין ואמיתי, והוא עדיין שובר 
את הלב בקלות אלגנטית כמעט 

בסצינת סיום בלתי נשכחת. 

שלוש הלוויות 
של מלכיאדס 

אסטרדה
 במאי: טומי לי ג'ונס. 

ארה"ב, 120 דקות

פועל מקסיקני נהרג בשוגג 
במערב טקסס, נקבר ואז נקבר 
שוב. בין לבין יהיו מסע, תגליות 
עצמיות, חברות מפתיעה וגופה 

אחת בהופעה בלתי נשכחת. 
ב"שלוש הלוויות של מלכיאדס 

אסטרדה" הצליחו טומי לי 
ג'ונס, בסרטו הראשון כבמאי, 
והתסריטאי המוכשר ג'יירמו 

אריאגה לטוות שיר קולנועי עדין 
ועצוב על חברות, זרות ואמריקה 

שאינה קיימת עוד. 

ימים קפואים
 במאי: דני לרנר. 
ישראל, 90 דקות

"ימים קפואים" של דני לרנר 
התחיל כפרויקט הגמר שלו 

באוניברסיטת תל־אביב וסיים 
עם הייפ לא קטן, תגלית 

בדמותה של ענת קלאוזנר 

סימני השיניים של ברנר
 אשר ביילין, "ברנר בלונדון". הוצאת הקיבוץ–המאוחד, 

הספרייה–החדשה, 93 עמודים

ם בין עשרות שירי הדיוקן שקיבצה נורית גוברין באסופה "צריבה", ג
שעוסקים בדמותו של יוסף חיים ברנר, לא ניתן למצוא טקסט פיוטי, 
מדוד ומרוכז, כמו חיבורו של ביילין המצטנע בספרון האפרפר הזה: "בבית־

הדפוס של 'המעורר' היה שולחן, ובדף השולחן גומות, סימני השיניים של 
ברנר, אשר נשכו בסעור עליו רוחו...". כך כותב ביילין, מחבר את מלותיו 

בזרם חשמלי שנצבר ונטען בין השורות, ולפתע מתפרק ומכה.
הציני,  לזה  ביילין  של  והמוקפד  הרגשי  סגנונו  בין  דבר  אין  לכאורה 
המפוכח עד פראות של ברנר. את זכרונותיו מלונדון, עת חזה בפוֵעל הספרות 
העברי הזה סוחב כמעט לבדו בעולה של מערכת עיתון שלמה )החל בכתיבת 
הדברים, עריכתם, הגהתם והדפסתם ועד לנשיאת החוברות בשק כבד על גבו אל בית־הדואר(, כתב ביילין 
לאחר הירצח ידידו. כרוניקת מוות ידוע מראש מגלגלת את דבריו מתחילתם ועד סופם הטרגי, הבלתי 
נמנע, וכך מתהדק ביילין לפילוסופיה הברנרית, לרעיון המוות הממתין לכל, בנקודת האפס המוחלט, וכך 

אף רוחו האמיתית, החורפית של ברנר מרחפת בטקסט.
נוסף לפורטרט זה של ברנר כונסו בספר שני טקסטים קצרים העוסקים באורי ניסן גנסין: את האחד 

כתב ביילין ואת השני ברנר עצמו. שלושה טקסטים מופתיים. 
יוני דיין

יוני דיין הוא סטודנט לתואר ראשון בחוג לספרות כללית באוניברסיטת תל־אביב

ה
פי

ר
וג

בי



92  הדהחינוך  פברואר 2007

כשבדידות 
אינה פחד

ַחד דידּות ֵאיָנּה ּפַ ּבְ ׁשֶ ּכְ
יָרה נֹוֶלֶדת ׁשִ

ד ֵאיָנּה רֹוֶעֶדת ַהּיָ ׁשֶ ּכְ
ץ ּוֵ רֹון ֵאינֹו ִמְתּכַ ַהּגָ ׁשֶ ּכְ

ָבה ְחׁשָ ַלַמּ
יָרה  ׁשִ

ים ֲעָנִנים ֲעֻבּתִ ׁשֶ ּכְ
חֹל ַהּנֹוָרא ּכָ חּוץ ּבַ ּבַ

ה ׁשֹוֵמַע ֶאת ַהְיָלִדים ְוַאָתּ
ּגֹוִעים

ָחָקם ִמְשׁ ּבְ
ים, ָים מֹו ֶדֶרְך ָמַסִכּ ּכְ

ת ְוֵאיְנָך ִמְתַעּוֵ
י ַרְגֶליָך  ְרֵשׁ ֵאיְנָך ּכֹוֵרַע ֶאל ׁשָ

ק ְלַחּזֵ
ִלְלּפֹת

מֹו ָשִתיל ּכְ
יל( ּפִ ָהרּוַח לֹא ּתַ )ׁשֶ

ט ב ְוִנּבָ א יֹוׁשֵ ֶאּלָ
ָרק – ּסְ ּתֹהּו, ּבַ ּבַ

ַרק
ָאז

  "כשבדידות אינה פחד", 
נתן זך, מתוך "כל החלב 
והדבש", עם־עובד, 1982

שרוב ל שיר  לכאורה  פשוט.  שיר  כאורה 
שורותיו מיותרות. כשהקורא מגיע לסופו 
הוא לא מחכים מעבר לנאמר בשורות הפתיחה. 
גם בסוף השיר המסקנה שנוסחה בראשיתו עומדת 
על תלה - הולדת השיר ברגע של בדידות שאינו 
טובל בפחד. מה עוד ניתן להוסיף לאחר הקביעה 
הזו? דבר לא. אך לא מה שאפשר להעלותו על 
דף ועל דל שפתיים הוא העיקר בשיר הזה, אלא 
מה שרק בקושי רב בכוחו של המשורר להעניק 
נוכחות מילולית. שתי שורות הפתיחה כבר  לו 
אינה  "כשבדידות  לשם:  הקורא  את  מוליכות 
פחד/ נולדת שירה". השורה הראשונה, כמו רבות 
מאלה שיבואו בעקבותיה, מנוסחת בלשון שלילה. 
מהי בדידות כשאינה פחד? גבורה? אומץ? השיר 
לא מציין. הוא מעוניין להוביל אל התולדה של 
הבדידות שחותלה בחידתיות - שירה. לעת עתה 
כאמירה  הקורא  לעומת  המלים  את  עורך  הוא 
לבקיעת  הכרחי  כתנאי  ככלל,  אובייקטיבית, 

שירה באשר היא שירה.
שתי התכונות הניכרות בשורות אלה, השלילה 
המשך  את  מחוללות  לאובייקטיביות,  והיומרה 
השיר; היד והגרון - לא יד וגרון מסוימים - אינם 
מגלים את אותות האימה. ושלילת האותות הללו 

יוצרת שירה. 
במסה הקצרה "השלילה" מציין פרויד שמנגנון 
השלילה בלשון מניח לאדם לבטא תוכן מודחק, 
להודות  בלי  סובלת,  שלו  הדעת  שאין  תוכן 
בתקפותו או בממשותו. אדם יכול לטעון, "איני 
פוחד מדבר". בכך הוא מעניק לפחד ביטוי בלא 
שיכיר בתחולתו עליו. זהו הצעד הראשון. והשיר 
השלים אותו. עתה יש בכוחו לפסוע הלאה מזה, 
עין.  למראית  רק  כי  אם  גם  חיובי,  ציור  לצייר 
במשחקם,  גועים  וילדים  בחוץ  עבותים  עננים 
איזה  צולחת  וים,  געייה המגיעה מבעד מסכים 
ריחוק אינסופי החוצץ בין המשורר לעולם. הציור 
כפול. הוא נושא באחת תיאור של מצב עניינים 
מן  נשקף  מה  בו.  המתבונן  של  תגובתו  ואת 
החוץ? עננים, רקיע כחול, ילדים משחקים. כיצד 
העננים  המשורר?  של  בתודעתו  אלה  נתפשים 
עבותים, הכחול נורא והילדים גועים. על תמונת 
החוץ השלווה ניטל לשאת את מבטו עוכר השלווה 

של המשורר.
למי נחשפים היופי, השלווה בדמותם מטילת 
המורא? לא לאדם מפוחד. אדם מפוחד אינו רואה. 
חשיכה מחניקה את עיניו. הוא מרוכז רק במקור 
הפחד, בפעימות לבו המאיימות לפרוץ את מחסום 

החזה. אבל אדם חרד הוא כבר סיפור אחר. אפילו 
השפה מכירה בכך. "אני פוחד" היא אמירה בעלמא 
הדורשת הרחבה והסבר - ממה אתה פוחד? הפחד 
כללי מדי ולפיכך מחייב צמצום למושאים. החרדה 
היא מצב מוגדר יותר - תחושתו של אי מי שאסון, 
שטיבו לא ברור עד הסוף, תלוי באופק וממתין, 
והבהלה שלו, שמא אינו מצויד בכלים המתאימים 
להוסיף:  כדאי  השירי  בהקשר  עימו.  להתמודד 
מעט מאוד דובר על הקשר שבין שירה לחרדה, 
אולם על פי רוב שירה נסמכת על מבנה שהוא 
חרדתי במהותו; העולם תמיד מאיים על המשורר, 
ומשוררים מסוימים מסרבים להאמין, אפילו בעצם 
להתגונן  אמצעי  היא  שהשפה  הכתיבה,  מעשה 

בפני האיום הזה. 
דבר זה ניכר בשיר. קודם רמז מנגנון השלילה 
על קיומה של חוויה מודחקת, עתה אנו מגלים 
אותנו  נוספת. המשורר מפנה  תחבולה לשונית 
אל מלה שאינה הולמת את תהפוכות הנפש שלו. 
הוא אומר פחד, אך התמונה הנעווה שהוא משרטט 

נוטפת כולה חרדה. 
מן המפורסמות היא שהחרדה וההדחקה באו 
לעולם חבוקות. לעתים האחת היא הסיבה והאחרת 
החרדה  מתהפכות:  היוצרות  ולעתים  המסובב 
פורצת  ההדחקה  להדחיק.  האדם  את  מאלצת 
המשורר  הנה  חדל.  מעגל שאינו  חרדה.  בצורת 
מסתכן ואומר משהו, מנסה לתפוס את החוץ. ציור 
חשך מצטייר לעיניו של הקורא. וכבר שב מנגנון 
"אינך   - הקרעים  את  לאחות  הלשוני  השלילה 
מתעוות/ אינך כורע אל שורשי רגליך". הפעם 
הוא נושא בכנפיו חידוש. "אינך". לפתע לשלילה 
יש נמען. היא לא נותרת חסרת גוף וצורה. יש לה 
מושא, יש איזה "אתה" שעומד במרכזו של השיר, 
אתה שצופה החוצה, רואה את הדברים ומתחלחל. 
לעטות,  יכול  דכפין  שכל  אמנם,  סתמי  "אתה" 
אבל לפחות "אתה" שמורה על מתאר אנושי לא 
מפורק או מוכחש. לא יד או גרון ולא חוק קשיח 
שניסוחו אינו כולל את האדם שעליו הוא נסוב 
)"כשבדידות אינה פחד"(. ה"אתה" הזה יושב וניבט 
בתוהו, בסרק. סוף כל סוף הקורא נתקל בפרשנות 
שפורשת מצב עניינים מוגדר ל"כשבדידות אינה 
נינוח בחוסר הסדר  פחד"; ישיבה ושליחת מבט 
האמיתיים  הדברים  פני  הנה  הטעם.  ובהעדר 
שהמשורר אינו יכול לשאת ברגיל, שהוא מבקש 
שלא להודות בהם. ורק השיר, המקיים בתוכו מבנה 
של הדחקה, שבירתה, גאותה של חרדה והדחקה 

נוספת, חלשה פחות, יכול לרגע להכיל.

/  שמעון אדף / / ם  י י ל ו ש ת  ר א / ה / /
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ובעיקר תפישה ויזואלית 
יפהפייה ומדויקת בשחור־לבן, 
שמעלה באוב תל־אביב אחרת, 

כזאת שלא נהוג להראות 
פה בסרטים; אבודה אבל גם 

מחוברת, דקדנטית אבל יעילה, 
מפתיעה ושחוקה גם יחד - 

בדיוק כמו הגיבורה שלו מיאו, 
בדיוק כמו האופציה שהוא מציע 

לתעשייה המקומית: כן, אפשר 
לעשות כאן קולנוע כזה.

טריסטרם 
שנדי, פתפותי 

ביצים
במאי: מייקל וינטרבוטום. 

בריטניה, 94 דקות

"טריסטרם שנדי, פתפותי 
ביצים", המבוסס על ספר 

הפולחן של לורנס סטרן האנגלי, 
בן המאה ה־18, מוגדר על־ידי 

אחת הדמויות כ"פוסטמודרניזם 
עוד לפני שהומצא". הספר 

מעובד למסך בבלגן קרקסי 
שנון ומצחיק להפליא על־ידי 

מייקל וינטרבוטום )"נשיקת 
הפרפר", "ג'וד"(, שכבר הוכיח 

שהוא יודע להתעסק עם 
חומרים קלאסיים בלי להזיק 

להם. בין הסיפור הספרותי 
והקולנועי, שלמרות עקשנות 

יתרה אינו מצליח להתקדם אל 
מעבר ללידתו של טריסטרם, 

ובין גיחות אל מאחורי הקלעים 
של הפקת הסרט עצמו כביכול, 

שהן חלק מהעלילה, זרועות 
עשרות בדיחות פנימיות וסצינה 

ענקית אחת שבה מתחרים 
שניים מהשחקנים מי מחקה 

טוב יותר את אל פאצ'ינו. הסרט 
הזה, שלא הופץ כאן מסחרית 

אבל ניתן להשיגו בדי.וי.די, הוא 
הממתק הכי מוצלח של 2006.

נתלי מון שפרונט היא סטודנטית 
 במחלקה לכתיבה ולקולנוע 

בקמרה־אובסקורה

 פילים אבודים, 
כלבים מתגעגעים

ר
ע

נו
 ו

ם
די

ל
י

ר
ע

נו
 ו

ם
די

ל
י

עמליה רוזנבלום, "עד קצה המושב". 
 הדפסים: שאול שץ. 

הוצאת כתר, 120 עמודים

מרגש  נעורים  ספר  הוא  המושב"  קצה  "עד 
שני  וארתור,  ג'וני  וחברות;  פרידה  על  ורהוט 
כלבי מושב, נאלצים להיפרד לאחר שנות חברות 
בעיר.  להתגורר  עובר  שארתור  משום  ארוכות 
ועם  געגועיו  עם  מתמודד  הספר,  גיבור  ג'וני, 
הקושי והרצון להתחבר עם הכלב החדש שהגיע 
סביב  זאת,  ארתור.  של  בביתו  והשתכן  למושב 
עלילה מרובת דמויות וביניהן חתולים, חזירי בר 
ותנים, שכולם עסוקים בלכידת הציידים הלא־

כתוב  הספר  בחיות העמק.  חוקיים שמשתלחים 
בהומור ובעדינות שובי לב שהחזירו אותי לקריאה 

סוחפת ועוטפת של נעורים מוקדמים. 

ליבי דאון, "רותם והפיל, או למה כדאי 
למשש אוזניים". איורים: פפי מרזל. 

הוצאת טוביבה

"רותם והפיל" הוא סיפור לילדים בני חמש־
שש, אבל גם התינוק שלי כבן השנה מגיב בקשב 
ילדה  היא  רותם  הספר.  למוזיקליות של  מיוחד 
מתגייסת  משפחתה  כל  פיל.  שאיבדה  מפוזרת 
באופן מפתיע  הפיל  נמצא  עד שלבסוף  לעזור, 
ומרגש בחדר אבידות ומציאות. הטקסט משעשע 
ובלתי דידקטי, העברית רעננה ועכשווית, ועם 
זאת מעלה ניחוח של פעם, של חריזה משובחת 
מוסר  לטובת  מנותב  שאינו  משוחרר  ודמיון 
השכל. זהו הספר הראשון בהוצאת טוביבה, הוצאה 

ייחודית לספרי ילדים.
עדי שורק

  עדי שורק היא סופרת ועורכת 
את הסדרה "ושתי" בהוצאת רסלינג

קוראים מוזמנים להמליץ על ספר הקרוב ללבם. להמלצה, שלא תעלה על מאה מלה, יש לצרף את 
שם הספר, שם ההוצאה ושם המתרגם. כמו כן יש לצרף את שם הממליץ ועיסוקו. איננו מתחייבים להגיב 

hed.tarbut@gmail.com על המלצות שנשלחו ולא פורסמו. המלצות יש לשלוח לכתובת
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"
אנחנו לא רואים את הסבל כי אנחנו לא עדים ישירים לו, 
אלא חווים אותו באמצעות תיווך עיתונאי, ואנחנו לא רואים 
את הסבל משום שהתרגלנו לדימויים ולבנו גס, ואנחנו לא 
רואים משום שאנחנו בוחרים לא לקחת אחריות מוסרית". 
כך אומרת מורן שוב, אוצרת התערוכה "לא תראו", המוצגת בימים 
'לא  אלה בגלריה לאמנות אום אל־פחם. "אני קוראת לתערוכה 
תראו' משום שכל העבודות מגיבות להתייחסות אל קבוצה אנושית 
שלכאורה אין לה פנים או גוונים, או ממשות בכלל, אלא נוכחות 
שקופה. כיוון שאמנות פלסטית, וצילום בעיקר, מתחילים קודם כל 
במבט, בראייה - עיניין אותי למצוא עבודות שמתייחסות לחוסר 

הראייה ולאי־נראות".
כעשרים אמנים התקבצו לתערוכה שאוצרת שוב, אחת הנשים 
אוצרת  צלמת,  היא  בארץ.  האמנותי  במרחב  ביותר  הפעילות 
ואוצרת התערוכה באירוע האמנות הבינתחומי  ומוציאה לאור, 
ביכורי־העתים  במרכז  בשנה  פעמיים  המתקיים  כלים",  "ניסוי 
בתל־אביב. כמו כן היא מצלמת וכותבת מדורים לעיתונות. בשנים 
2002-1997 היא ניהלה וערכה את ההוצאה־לאור של בית־הספר 
לאמנות קמרה אובסקורה. ב־2003 ערכה והפיקה את "עד ראייה", 
סרט ותערוכה של אדם ברוך במוזיאון תל־אביב לאמנות. כיום היא 
גם עורכת ומפיקה עצמאית של ספרים המשלבים טקסט ותמונה 
)קטלוגים של אמנים, ספרי אלבום ועוד(, בין השאר להוצאות כתר 

וכנרת. 
הקונקרטי  בין  כולן  נעות  תראו"  "לא  בתערוכה  העבודות 
הנודדת  הצילום  תערוכת  נמצאת  הקונקרטי  בקוטב  לסימבולי. 
"מחסומים ללא גבול" של מחסום־Watch, ארגון שנשותיו פוקדות 
את המחסומים בשטחים ומתעדות את המתרחש בהם. "בחרתי לפרק 
ולהציג אותה מחדש כציר ערכי  את התערוכה ההרמטית שלהן 

לאורך חלל התערוכה כולה", מסבירה שוב. 
מה הנחה אותך דווקא אל האמנים האלו?

"התחלתי מעבודות שחומרי הגלם שלהן הוא הסיפור הקונקרטי: 
צילומים המתעדים את המתרחש במחסומים. בכל אחת מהעבודות 
מצאתי את התימה של נוכח־נעדר או נוכח־שקוף, ובחרתי לאסוף 

עבודות נוספות שהתימה הזו מתקיימת בהן". 
של  העבודה  נמצאת  לסימבולי  הקונקרטי  שבין  התפר  על 
אסתי צאל, ציירת שבחרה לכוון את מצלמתה אל הקרקע, אל הצל 
שמטילים אנשים וגופים במחסומים בשטחים. האדמה שם קודרת 
ומתה. אין בה סימן חיים. הצללים עליה הם צלו של תור ארוך, 

נמלי, אנונימי, שקוף. 
יצירה אחרת הנעה בין הקונקרטי לסימבולי היא עבודת הווידיאו 
של איתן הלר "Love Sum Game", שבה הוא נראה משחק טניס 
עם אמן הקול והמיצג ג'וזף שפרינצק כשכל אחד מהשניים נמצא 
מעברה השני של חומת ההפרדה באבו־דיס. הלר ושפרינצק אינם 
רואים זה את זה, ומתמסרים ביניהם תוך שהם יוצרים מטאפורה 
מתמשכת לדו־שיח חסר סיכוי. המצלמה מתעדת את המתרחש: את 
החומה המכוסה כתובות גרפיטי, את תנועת הכדור מעל לחומה, את 
הילדים משני צדי החומה הצופים במשחק, את החיילים שמגרשים 

אותם משם. 
עוד עבודת צילום שמבקרת את הבחירה להתעלם מנוכחות 
סדרת  היא  קיימת,  לא  שקופה,  היתה  כאילו  אליה  ולהתייחס 
הצילומים של תמיר שר, המתעדת את הר הזבל חירייה בשחור־לבן 
אפוקליפטי. מי שהפוליטיקה שלו מדחיקה נוכחות בלתי נסבלת 

שני ק"מ מהבית יתעלם מקיום בלתי נסבל 15 ק"מ מזרחה ממנו.
בקוטב הסימבולי־מטאפורי של התערוכה נמצאת העבודה של 
נעמה מילר, "Manual Labor - עבודה שחורה". מילר מותחת קווים 

 עיניים 
עצומות 

לרווחה ה
כ

רו
ע

ת

התערוכה "לא תראו" בגלריה 
לאמנות אום אל־פחם מישירה 

מבט אל מה שנוח לנו שלא 
לראות ואל מה שנוכח ובו 
בזמן נפקד משדה הראייה 

הפיזי והמנטלי שלנו. איריס 
לעאל משוחחת עם אוצרת 

התערוכה, מורן שוב
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קצרים וקצביים, מעין ברקודים, בעיפרון אפור על גיליון נייר לבן 
גדול. פעולת הציור שלה רפטטיבית, מחזורית, קבועה, לא פשרנית, 
קיומית, מעין סיסמוגרף הקורא ומסמן את צורת הקיום וההתנהלות 

של אדם במרחב. 
"העבודות נערכות במיוחד למרחב שבו הן מוצגות", מספרת 
שוב, שלמדה צילום במכללה לאמנויות ויצו חיפה ובעלת תואר 
ראשון בספרות ופילוסופיה. "אני מנסה לשחזר את תנועת הצופה 
במרחב, את הפנורמה של המבט שלו ואת ההתנהלות שלו בחלל, 
ועל־פי זה, בין השאר, אני בוחרת את העבודות ומציבה אותן. זו 
פעם ראשונה שאני אוצרת תערוכה לגלריה באום אל־פחם, ואני 

לומדת את החלל שלה". 
זיקה  האם אמנות משמעותית בישראל חייבת להיות בעלת 

מובהקת למרחב הלאומי והפוליטי?
"לא רק. כדי שאמנות תהיה משמעותית היא חייבת להיות מעולה. 
יש יופי שהוא פשוט יופי והוא מעולה. ויש אמנות קונספטואלית 
אינטלקטואלית ומבריקה. הזיקה שלי אינה פוליטית, כי אם ערכית. 

זכויות אדם בסיסיות הן קודם כל ערך מוסרי אבסולוטי". 
כל אמנות שאיננה כזו היא בהכרח אסקפיסטית?

"לא. היא יכולה להיות גם אותנטית. כלומר קשורה למקום, 
לאנשיו, לחומריו". 

שוב אכן מרבה לעסוק באמנות המתקיימת במרחב הציבורי. 
אחד הפרויקטים המרכזיים שלה הוא חלון האמנות נגה־היקרה, 
שהיא המקימה והאוצרת שלו מאז מרץ 2004, וגם ממייסדי ועורכי 
עיתון הנושא אותו שם. "חלון האמנות 'נגה היקרה', שפועל בשכונת 
נגה ביפו, הציג כבר למעלה מ־27 תערוכות, והוא מתנהל במרחב 
הציבורי", מספרת שוב. "הוא מציג 24 שעות ביממה ופתוח בפני כל 
עובר אורח. הוא שואב את חומריו מהמרחב שבו הוא מתנהל - שכונה 

וצעירים,  ותיקים  זה, בידידות רבה,  זה לצד  יפואית, שחיים בה 
יהודים וערבים, פועלים ואמנים. כולנו אנשים בני המעמד הבינוני 

והנמוך". 
בלתי  וחלל  תקציב  לך  בהינתן  תערוכת חלומותייך,  מהי 

מוגבלים? 
קלוד  ז'אן  הגרנדיוזיים,  האמנים  שזוג  הוא  החלומות  "אחד 
בחמש  ופועלת.  חיה  אני  שבה  נגה  שכונת  את  יעטפו  וכריסטו, 
השנים האחרונות שכונת נגה נאבקת על חייה: פרויקטים נדל"ניים 
אגרסיביים ובנייה ענקית לוחצים את השכונה מכל עבריה. אבל 
אנחנו, תושבי נגה, תובעים לעצמנו את הגדרתנו כ'מקום'. הייתי 
רוצה שזוג האמנים שעטפו בניינים חשובים בעולם, עטפו גשרים, 
חופים, גדרות וחומות בבד לבן, איים בים בבד ורוד, מתחו וילון 
כתום מעל עמק, ציפו שבילים בבד צהוב והעמידו 7,500 שערי 
בד כתום מתנפנף בסנטרל פארק - יעטפו את השכונה שלנו, כמו 
להגיש אותה שי למנופים ולדחפורים ולאילי הנדל"ן שמתכוננים 
להחריב אותה. יעטפו אותה כי היא שריד אחרון בעיר של פרויקטים 
נדל"ניים. יעטפו אותה כי היא בועה ואי של חיים וחן ורוח טובה, 

ואין לנו כאלה יותר".

"לא תראו", הגלריה לאמנות אום אל־פחם. 
 אוצרת: מורן שוב. 

פתיחה: שבת, 24.2.07, למשך חודש וחצי

 משתתפים: אסתי צאל, איתן הלר, נעמה מילר, תמיר שר, 
פריד אבו־שקרה, אסנת קרסנסקי, אריאלה שביד, נעמה יוריה, 

אסף עברון, אניסה אשקר, עדי קפלן ושחר כרמל, דינה שהם וחנא 
פרח, ג'ק פאבר, מרב שין-בן־אלון, נסרין אבו־בכר, יואב בן־דוב, 

דוראר בכרי ורמי סעדי

"הזיקה שלי אינה 
פוליטית, כי אם ערכית. 

זכויות אדם בסיסיות 
הן קודם כל ערך מוסרי 

אבסולוטי". מורן שוב
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 "מחוויות מפתח לנקודות 
מפנה: על עוצמת ההשפעה 
החינוכית", גד יאיר, הוצאת 
 ספריית–פועלים, "מחשבות 

על חינוך", 2006 

ספרו של גד יאיר, "מחוויות מפתח 
לנקודות מפנה: על עוצמת ההשפעה 
החינוכית", בוחן את טבען של "חוויות 
במערכת  להן  הגורמים  ואת  מפתח" 
החינוך ובמערכות אחרות - במשפחה, 
ובאוניברסיטה.  נוער, בצבא  בתנועת 
חוויית מפתח היא חוויה בעלת עוצמה 
רבה המחוללת מפנה משמעותי בחייהם של אנשים. היא מתרחשת 
על  חייהם,  על  מחדש  לחשוב  לבני־אדם  וגורמת  קצר,  בזמן 

יכולותיהם ויעדיהם, ואפילו לאמץ זהות חדשה. 
ספרו של גד יאיר מסכם מחקר של אלפי חוויות מפתח שדווחו 
מהניתוח  ומפיק  אותן  מנתח  בתי־ספר,  בוגרי  על־ידי  לחוקרים 
תובנות חינוכיות חשובות. לטענת יאיר, בית־הספר יוצר חוויות 
מפתח באופן מקרי ולא מתוכנן. בית־ספר המבקש להשפיע על 
חייהם של תלמידיו באורח משמעותי, הוא אומר, צריך לספק תנאים 

לחוויות מפתח חיוביות באורח מתוכנן ושיטתי. 
איך הגעת לחקר הנושא הזה דווקא? 

עוסק  העברית  באוניברסיטה  מלמד  שאני  הקורסים  "אחד 
בשיטות מחקר. אני מלמד את הנושא הזה תוך כדי עשיית מחקר. 
ביקשתי מהסטודנטים להציע נושא. עלה רעיון לחקור את החוויה 
הלימודית, כלומר חוויות טובות ורעות שבוגרי מסגרות חינוכיות 
שונות נושאים עימם. הסטודנטים חקרו תחילה חוויות שליליות. 
הם ריאיינו בוגרי בתי־ספר רבים והוצפו בחוויות של התעללות 
גופנית ונפשית. לאחר שעיינתי בעדויות הללו חשבתי שחוויות 
מפתח שליליות אינן מעניינות משום שהן אחידות, ומשום שלא 
ניתן להפיק מהן כיוונים לחינוך ראוי. לכן ביקשתי מהסטודנטים 
לחקור חוויות מפתח חיוביות. וכך, כיתה אחר כיתה, במשך חמש 
שנים, חילצה מבוגרי מערכות חינוך שונות חוויות טובות מימי 

התחנכותם במסגרות אלה. מן העדויות הללו בניתי מאגר ממוחשב 
שכלל אלפי סיפורים. הסיפורים הללו נותנים תמונה רחבה של 
סוציולוג  הישראלית. למרות שאני  החברה  הלמידה של  חוויית 
כמותי, נשביתי בקסמן הספרותי של החוויות הללו וניגשתי לחקור 

אותן בכלים איכותניים". 
הופתעת מהממצאים? 

המפתח  חוויות  ממספר  ראשית,  דברים.  מכמה  "הופתעתי 
החיוביות שבוגרים נושאים עימם מבית־הספר התיכון. רוב החוויות 
הטובות באות מבית־הספר התיכון. אנחנו רגילים לחשוב על התיכון 
כעל 'בית־חרושת לציונים', והנה יש לו השפעה חינוכית בעלת 
עוצמה שכזו. עם זאת, חוויות המפתח מבית־הספר נובעות דווקא 
מחריגות מהדפוסים הבית־ספריים הרגילים של ההוראה והלמידה. 
וזה קשור להפתעה השנייה שלי: חוויות המפתח קשורות ברובן 
במימד האנושי, בדמות של מורה וירטואוז; מורה השולט במיומנויות 
ההוראה, בידע רחב, ועם זאת, ובעיקר, יודע להתייחס לכל אדם 
קשור  הזה  היסוד  לאדם.  אדם  של  בובריאני  יחס  אנושי,  באופן 
להפתעה השלישית: ברוב המצבים שהולידו חוויות מפתח נעדר 
היסוד של סמכותיות; היה בהן משהו שוויוני, חברי. אני חושב שזה 
משהו מאוד ישראלי, משהו שאינך מוצא בארצות אחרות. וההפתעה 
הרביעית היתה העוצמה של החוויה; כיצד אירוע קצר כל־כך בזמן 
משפיע לטווח ארוך כל־כך, יוצר נקודת מפנה או מפץ גדול, כפי 

שכיניתי זאת". 
יש מסגרות חינוכיות שבהן חוויות המפתח נפוצות יותר?

קדם־ מכינות  כמו  שנייה,  הזדמנות  של  מסגרות  "כן. 
אוניברסיטאיות, הפועלות באוניברסיטאות ובמכללות. כמו שסיפר 
בחור אחד על מכללת תל־חי, מכונאי שכמעט ויתר על לימודים: 'שם 
פתחו לי דלת וסחבו אותי פנימה'. הוא כבר סיים לימודים לתואר 
ראשון ומממש את עצמו באופן אחר. וכמובן הנסיעות לפולין. שם, 
במחנות המוות, מתרחשות חוויות תיאולוגיות ממש; ולאו דווקא 
בגלל שרידי המחנות, אלא בגלל איזה דבר שהעד שמלווה את 
הקבוצה מספר. זה עשוי להיות דבר בנאלי למדי, משהו כמו 'אל 
תסתכלו אחורה, תסתכלו קדימה, אל העתיד', אך בכל זאת - על 

 "והנה יש לו 
השפעה חינוכית 

בעלת עוצמה שכזו"

ון
עי
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רקע ההכנה והמקום - זה עושה רושם עצום". 
מה יש למחקר שלך להוסיף לתיאוריות של למידה? 

"התיאוריות השליטות של למידה פוסחות על שני גורמי למידה 
מכריעים: המימד הרגשי והמימד הזהותי. התרגשות אינה מפריעה 
ללמידה, אלא יוצרת הזדמנות לתהליך קוגניטיבי משמעותי. וכן, 
בלמידה חווייתית יש מרכיב חזק של כינון זהות. במובן מסוים, 

בלמידה חווייתית כזו אנשים יוצרים את עצמם מחדש". 
האם חוויות כאלה ניתנות לתכנון? 

"המחקר שלי מראה בפירוש שכן. בהתהוות של חוויות מפתח 
כזו  רלבנטית,  הוראה  למשל,  עצמם.  על  החוזרים  דפוסים  יש 
שמקרבת את הנושאים הנלמדים לעולם של ילדים. או פעילות 
ויוצרת מתח לקראתו - למשל  הוראתית שהולכת לקראת שיא 
הצגת פרויקטים לקהל תלמידים והורים. גם יצירת מצב תחרותי 

מכינה את הקרקע לחוויות מפתח". 
צייר בית־ספר המבוסס על תובנות הנובעות מהמחקר שלך. 

"בבית־ספר כזה יש אוטונומיה רבה למורים, שכן בהוראה בעלת 
עוצמה המורה מחבר בין הפעילות ההוראתית שלו לבין אישיותו. 
בבית־ספר כזה אין מבחנים סגורים, אלא הערכה חלופית בלבד, 
מותיר  כזה  בית־ספר  אותם.  שמקדם  משוב  לתלמידים  הנותנת 
פעילויות  הרבה  בו  יש  וכן,  תלמידים.  של  ליוזמה  גדול  מרחב 
ועוד.  ותלמידים  מורים  טיולים, הפקות של  כגון  לא־פורמליות 
וכן, הלמידה מכוונת לפרויקטים שהתלמידים מציגים בתערוכה 
מסכמת. ועוד: התכנים של תוכנית הלימודים אולי מונחתים על־

ידי משרד החינוך, אך למורים יש חופש לשחק איתם, לפרש וללמד 
אותם כרצונם". 

הוא  שכן  המצוי,  בית־הספר  את  מחזק  שלך  הספר  לכאורה 
מראה לאילו חוויות טובות הוא גורם, אך למעשה הוא מחליש 
אותו, שכן עולה ממנו שחוויות כאלה הן תוצרים של "תאונות", 
של אירועים "לא בית־ספריים". בית־הספר שלך, מכל מקום, שונה 

מאוד מבית־הספר של משרד החינוך. 

ם: רפי קוץ לו צי
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חוג אמנות

הנושא: אמנות במאה העשרים - מהדאדא והסוריאליזם לעבר 
הציור המופשט.

מרצה: חנה ארבל, בימי ב', 21:30-19:00, בבית הסתדרות 
המורים, רח' בן־סרוק 8, תל־אביב.

סדרה ב': 
רנה מגריט: סוריאליזם פיגורטיבי.   12.2.07

סלבדור דאלי: עולם הפנטזיה והחלום.   12.3.07
אדוארד מונק: סימבוליזם ואקספרסיוניזם.   16.4.07

אמנים ישראלים מתארים את ירושלים.   14.5.07
4.6.07   קבוצת הפרש־כחול: ואסילי קנדינסקי ופרנץ מארק.

ההשתתפות בסדרה זו מזכה ב־15 שעות צבירה לגמול 
השתלמות )ללא ציון(. המחיר: 150 שקל לסדרה זו, או 35 שקל 

לכל הרצאה. הרשמה: עבריה וינריב.

חוג קולנוע איכותי

 בכל מפגש סרט + הרצאה מפי נסים דיין, בימי א', 
19:30-17:00, בקולנוע לב 1, לב דיזנגוף, תל־אביב. 

סדרה ב' 
25.2.07   "בבל", בימוי: אלחנדרו איניאריסו, ארה"ב, 2006.

"המלכה", בימוי: סטיבן שירר, אנגליה.   18.3.07
"זמן", בימוי: קים קי דוק, קוריאה, 2006.   29.4.07

"גויה", בימוי: מילוש פורמן, ארה"ב, 2006.   27.5.07
10.6.07   "העיר בזהב", בימוי: ז'ואנג' יימו, סין/הונג־קונג, 2006.

ההשתתפות בסדרה זו מזכה ב־15 שעות צבירה לגמול 
השתלמות )ללא ציון(.

המחיר: 150 שקל לסדרה זו, או 35 שקל לכל הרצאה. חניה: 8 
שקל לשלוש שעות בחניון התחתון. הרשמה: עבריה וינריב.

חוג מוזיקה

הנושא: הסונטה, הסימפוניה והמוזיקה הקאמרית בתקופה 
הקלאסית.

 מרצה: סמדר כרמי־גיברמן, בימי ד', 21:00-18:30, 
בבית הסתדרות המורים, רח' בן־סרוק 8, תל־אביב.

בטהובן: רביעיות כלי הקשת.   21.2.07
בטהובן: הסימפוניות מס' 3, 6, 7 ו־9.   21.3.07

שוברט: הסונטות, והסימפוניות מס' 5 ו־8.   9.5.07
שוברט: המוזיקה הקאמרית.   30.5.07

ייתכנו שינויים בתוכנית.
המחיר: 35 ₪ לכל הרצאה. הרשמה: עבריה וינריב. 

האופרה הישראלית

מנוי של הרגע האחרון לעונת 2006/7 במחיר בלעדי לחברי 
הסתדרות המורים.

בחירת 3 אופרות מתוך 4:
1. "סיפורי הופמן" מאת אופנבך, פברואר/מרץ 2007.

2. "אריאדנה בנקסוס" מאת ריכרד שטראוס, אפריל 2007.
3. "כך עושות כולן" מאת מוצרט, מאי/יוני 2007.

4. "הטריטיקו" מאת פוצ'יני, יוני/יולי 2007.

המחירים המוזלים לחברי הסתדרות המורים:
 ימים א'-ו': רמות המחיר: א' - 840 שקל , ב' - 735 שקל, 

ג' - 555 ₪, ד' - 435 שקל, ה' - 315 שקל.
 במוצ"ש: רמות המחיר: א' - 885 שקל , ב' - 780 שקל, 

ג' - 600 שקל, ד' - 480 שקל, ה' - 360 שקל.
 לרכישת מנוי ולפרטים נוספים נא לפנות למחלקת המנויים: 

טל' 03-6927777, פקס' 03-6927733. 

 מתאמת: עבריה וינריב 
טל' 971/911/ 03-6922909, בימי ב', ד', 15:00-8:00

"נכון על שני הדברים. אני גם מדבר בשבח בית־הספר, 
חינוכית  השפעה  לו  שיש  עולה  הזה  המחקר  מתוך  שכן 
גדולה וחיובית בהרבה ממה שמקובל לחשוב, אך אני גם 
מבקר אותו, שכן כדי ליצור חוויות רבות ועמוקות יותר יש 

לשנות את בית־הספר". 
חוויות מפתח עלולות להיות גם שליליות, למשל להביא 
צעירים להשקפות גזעניות. כלומר יצירת חוויית מפתח 
אינה כל הסיפור, צריך לדאוג לכך שיהיה לה מטען ערכי 

ראוי. 
"החוויות שאני מדבר עליהן הן שונות באופן עקרוני 
ניתן להבטיח  וזאת משום שלא  מחוויות שרמזת עליהן, 
אותן. בחינוך לגזענות יש מניפולציות שמבטיחות השקפה 
גזענית בסוף התהליך. לעומת זאת, חוויות מפתח הן בלתי 
צפויות; אנשים חווים אותו מצב באופנים שונים, לעתים 

הפוכים". 
לך מכריע  נראה  איזה מרכיב באישיותו של המורה 

ביצירת חוויות מפתח? 
מורים לחיות, לממש, את הפילוסופיה  "היכולת של 
שלהם. למשל מורה לג'ודו או לקרטה שמעביר תוך כדי 
האימון את השקפת העולם שלו, שהאמנות הלחימה הזו 
או  טובה.  למטרה  נועדה  הכוח  שהפעלת  להגנה,  נועדה 
רב שהוא מופת חי של השקפת עולמו. או מפקד בצבא... 
אחד הסיפורים המובאים בספר הוא של אדם שהוא כיום 
מפקד בכיר מאוד בצבא. הוא מספר שבהיותו חייל פשוט 
הוא השתתף בסיורים רגליים במחנות פליטים בעזה. באחד 
הסיורים האלה חייל בעט בתרנגולת. מפקד הסיור עצר 
את כל הפעילות ונזף בו. זו היתה חוויית המפתח בשבילו, 

שעיצבה אותו כמפקד רגיש לסבלם של אחרים". 
האם לך היו חוויות מפתח שהיו נקודות מפנה בחייך? 
"כן, לפחות שתיים. כתלמיד בגיל הנעורים השתתפתי 
בקבוצת ספורט שעסקה בריצות לטווחים ארוכים. המאמן 
יצר בנו ציפיות בלתי מציאותיות. הוא אמר שהוא מכין 
אותנו לאולימפיאדה במונטריאול. חשתי שיש פער בין מה 
שהוא עושה ובין מה שהוא אומר. פרשתי מהקבוצה והקמתי 
אותי  הביא  זה  בישראל'.  הריצה  לפיתוח  'האגודה  את 
בספורט,  העיסוק שלי  לחוויה משמעותית אחרת. מתוך 
כולל בתיאוריה שלו, היה ברור שאני הולך ללמוד במכון 
בהר־ זמן  לפרק  הוצבתי  סדיר  בשירות  כחייל  וינגייט. 

ונמשכתי  העברית  באוניברסיטה  הסתובבתי  הצופים. 
לחוג לסוציולוגיה, על רקע העניין הקודם שלי בממדים 
החברתיים של הספורט. נרשמתי לקורס של תמר רפפורט, 
שעסק בתופעת הנעורים. היא היתה מורה נלהבת ומושקעת 
אותנו  היא שלחה  הראשון  השיעור  לאחר  סטודנט.  בכל 
וחשבתי  קראתי  בנושא.  מחקרי  מאמר  לקרוא  לספרייה 
שאני יכול לכתוב מחקר טוב יותר. זהו, מאז אני שם, בחוג 

לסוציולוגיה של האוניברסיטה העברית".

תרבות בידור ופנאי

תיקון 
צילה טנא היא פסיכולוגית חינוכית בכירה ולא פסיכולוגית 

קלינית, כפי שנכתב בטעות )"סרבני בית־ספר", דצמבר 
2006, עמ' 19(






