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על כולנו ללמוד מהשר גדעון סער. סער, שר 
החינוך בממשלת נתניהו הנוכחית, היה אחד השרים 
היעילים ביותר. לא, הוא לא השאיר אחריו מערכת 
חינוך טובה יותר. למעשה רוב חולייה של מערכת 
החינוך הישראלית נשארו כשהיו ואפילו החמירו 
מאז הפך סער לשר. ובכל זאת הוא הצליח במקום 
ששרים לפניו נכשלו – הוא הצליח להפוך חלק 
ניכר ממערכת החינוך למערכת "שלו". מערכת 
החינוך הישראלית נוטה יותר ויותר לעמדותיו 
של סער הן בתחום המדיני והן בתחום הכלכלי. 
המורים אמנם לא השתנו אבל חלק ניכר מאנשי 
המערכת וכך גם תכניות הלימודים הלכו וקיבלו 

את פניו של סער. 
רוב התופעות שמצביעות על התפוררות המערכת 
התחילו הרבה לפני סער, אבל הוא זה שהכניס בדלת 
הקדמית את הרעיונות שקודמיו התביישו בהם. 
בתקופת סער העסקת מורי קבלן הפכה מרע 
הכרחי לחלק מרכזי מהשיטה. תכנית יום הלימודים 
הארוך שקידם הסתמכה באופן מלא על העסקת 
"כוח הוראה" באמצעות חברות קבלן – ללא 
תנאים, ללא זכויות וללא מקום בתוך המערכת. 
סער לא ראה כל פסול בהעסקת מורים באופן 
עקיף, הוא לא ראה שום פסול שמחנכי כיתות 
לא יהיו חלק מבית הספר וממערכת החינוך. 
זו תוסיף  להיפך – הוא חשב שהעסקה בדרך 

לגמישות המערכת.
לא ייפלא אם כך שתקופת כהונתו של סער היא 
תקופה בה נשחק באופן ממשי מעמדם של המורים. 
במסווה של שיפור בשכר ובתנאי העבודה הפכו 
הסכמי "אופק חדש" בחינוך היסודי ו"עוז לתמורה" 
בחינוך העל יסודי למלכודת: שכרם של המורים 
ירד, מספר שעות העבודה שלהם עלה והתנאים 
בכיתות לא השתפרו. מבחני המיצב העמיקו את 
המגמה של התמקדות בהישגים נלמדים על חשבון 

עיסוק בתהליך הלמידה ובחינוך.
השנים האלה הן גם שנים של פריחה לחינוך 
הפרטי, שבניגוד לעבר אינו מנסה להתחבא מאחורי 
ההגדרה "ייחודי". בית הספר "חברותא" בעמק 
חפר הוא דוגמא חריפה לתופעה רחבה הרבה 
יותר – בתי ספר לעשירים ששכר הלימוד בהם 
ממיין מראש את התלמידים, כדי שחס ושלום 
בני המעמד הגבוה לא יפגשו עם אלה מהמעד 

הבינוני והנמוך. 

כמובן שהיו גם דברים טובים. מחאת קיץ 2011 
דחקה את מממשלת נתניהו לפינה וחייבה אותה 
להרחיב את חוק חינוך חובה מגיל שלוש. אך 
אליה וקוץ בה – המערכת נכנסה לרפורמה עצומה 
ונחוצה זו ללא הכנה מוקדמת. הגנים והגננות לא 
היו מוכנים לקליטת ילדים רבים כל כך וצעירים 
כל כך, והמהלך זכה לביקורת מקיר לקיר. חשיבה 
ותכנון שראויים למערכת ממלכתית מסודרת היו 
מאפשרים לילדים רבים לקבל חינוך טוב ולנשים 
רבות לצאת לעבוד ולדעת שילדיהן מקבלים 
את המיטב. ההתחלה הבהולה לא רק שתרמה 
להתפוררות המערכת אלא העמיקה את הביקורת 

כנגד הרעיון של "מערכת ממלכתית".
ממשלת נתניהו תסיים את זמנה בקרוב. הבחירות 
שבאות עלינו לטובה )כך אנחנו מקווים(, יביאו 
איתן גם ממשלה חדשה, שונה יותר או פחות מזו 
המכהנת היום. הנתונים מצביעים על כך שהשנים 
האלה, שנות נתניהו, היו שנים קשות לישראל: 
לחברה, לכלכלה, לבריאות, לרווחה וכן גם לחינוך.
התחזקות של השמאל הישראלי היא הכרחית 
בבחירות האלה. אנחנו צריכים בכנסת נשים וגברים 
שהחינוך הציבורי מלידה ועד האוניברסיטה עומד 
במרכז סדר היום שלהם. אנחנו צריכים אנשים 
שרואים בחינוך, ברווחה, בבריאות חלק מחובות 
המדינה כלפי אזרחיה. אנחנו צריכים חברי כנסת 
סוציאל-דמוקרטים ברשימת העבודה לכנסת 

ובכנסת עצמה. ///
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