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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. ///

//// ראשית ///////////////////////////////

מיסודם של יסו"ד ומפנה



דמוקרטיה השתתפותית   4
כנגד מיקור חוץ

שי כהן

הפרטה מלמטה   7
במערכת החינוך

רמי הוד

החינוך הימני של גדעון   10
סער

שמוליק צ'יצ'ק

מורה מופרט או מורה   16
פרטי?

רועי פרלשטיין־דביר

על בגרויות,   19
סטנדרטיזציה וצדק 

חברתי
גילה אמיתי ויולי 

חרומצ'נקו

ברוכים הבאים   22
לאלקטרז, נא להוציא 

מחברות חשבון
יפתח גלבוע

שיחה על מין בגובה   25
העיניים
גל שמיר

המדיניות של מפלגת   28
הצדק והפיתוח 

בטורקיה: 
שניות מובנית

ענת לפידות־פירילה

מונדרגון של חגורת   31
החלודה
דור בלוך

החמצת השילוב   33
הפורה בין חלוציות 

וסוציאליזם
אלון פאוקר

החוצה  36
יודית שחר

הבעיה היא שכדי לצאת למאבק 
כנגד מוקדי סמכות הפועלים 
כנגדך, לא מספיק לזהות אותם, 
צריך להתרגל לעמוד מולם. 
צריך להתרגל להיאבק

נראה כי סער עושה לילות 
כימים כדי לייצר מערכת 
חינוך שבוגריה הם צייתנים 
ומשנני חומר, לא חושבים, 
לא מפעילים שיקול דעת או 
ביקורת 

"אל תיקחו את ילדי 
השכונות הטובים לבתי 
הספר הטובים, תביאו 
את בתי הספר הטובים 
לשכונות. אתם מדברים פה 
על בחירה? אתם נותנים 
לי כיסא שבור ולהם כיסא 
שלם ואתם רוצים שאני 
אבחר בין שניהם?"

הם למדו שלא כדאי לדבר על מין 
עם היועצת, כי היא לא מבינה מה 

אני מרגישה בבטן )או למטה משם...( 
כשאני מתנשקת עם החבר שלי
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של השלטון ולהציב התנגדות אפקטיבית 
להפרטה ומיקור חוץ.

אולם בשנים האחרונות אנו עדים לתחייה 
של התארגנות עובדים גם בשירותים 
מופרטים - מורי היל"ה התאגדו והשיגו 
שיפור אדיר בתנאי המכרז של משרד 
החינוך לשירות השלמת ההשכלה לנוער 
בסיכון. עובדות סוציאליות הקימו את 
תנועת "עתידנו" ואת תא "עמותא" 
באיגוד שלהן ונאבקות לשינוי מצבן 
של העובדות בשירותים המופרטים.

עובדי מרכזי הטיפול במכורים לסמים 
בולמים מזה למעלה משנתיים את יציאת 
פוגעני. מאבטחים  השירות למכרז 
ועובדות ניקיון מתארגנים באוניברסיטת 
בן גוריון, עיריית מודיעין ועוד ועוד. 
גם ההסתדרות הניפה את הדגל של 
זכויות עובדי הקבלן והשיגה הישגים 

מסוימים בתחום.

 לא פעם נחשף כי אחד המניעים 
המרכזיים של הממשלה והאוצר בקידום 
הפרטה ומיקור חוץ הוא החלשתה של 
העבודה המאורגנת ויצ ירת "גמישות 
ניהולית" בשירותים הציבוריים ובמשק 
בכלל. גמישות שהפכה משאת נפש של 
פוליטיקאים ופקידים ניאו־ליברלים 
עד כדי כך שאחת להם אם תושג על 
ידי שבירת עמוד שדרתם של העובדים.

ואכן, עובדי מיקור חוץ וקבלני שירותים 
נהנים שונים, מחוסרי  בין  מפוזרים 
ביטחון תעסוקתי ומוחלפים במהירות 
יחסית ומכאן שהם מתקשים למצות את 
האפשרות להתאגד. עד לאחרונה ממש, 
לא השכילו ארגוני העובדים בשירותים 
הציבוריים להתמודד עם דרך פעולה זו 

נחוצה התאגדות 
דמוקרטית מלמטה

מבט  לנקודת  לרגע  להתיימר  מבלי 
אובייקטיבית בנושא, אטען כי סקירת 
המאמצים של התאגדות עובדי קבלן 
ומיקור חוץ בשנים האחרונות מעלה 
הפחות  ולכל  הצלחה  של  דוגמאות 
מגמה חיובית מאד במקום בו נעשתה 
התארגנות של ממש, כזו העולה מהשטח 
של מקומות העבודה, מקיימת דמוקרטיה 
השתתפותית פעילה וכזו המאתגרת את 
ההפרדה המסורתית בין נהנה או מזמין 
השירות לבין המעסיק בפועל. מאידך, 
אנו רואים כישלונות חוזרים ונשנים של 
ניסיונות להתמודד עם סוגים שונים של 
העסקה ישירה במגבלות המנגנונים 
והתפיסות של עבודה מאורגנת מסורתית, 
סמכותנית ומבוססת משלח יד כפי שזו 
מוכרת בשיטות הפעולה של ההסתדרות.

אם נסקור רק חלק מהדוגמאות מהשנים 
האחרונות, נוכל להדגים את ההצלחות 
והכישלונות בזיקה לקריטריונים לעיל, 
ולבסס יותר את ההבנה לגבי דרכי הפעולה 

והגישות הנדרשות בהמשך המאבק.
מאבק העובדות הסוציאליות הוא ללא 
המובהקות  מהדוגמאות  אחת  ספק 

כנגד
דמוקרטיה 
      מיקורהשתתפותית

     חוץ

שי כהן 

ה  נ ו ר ח א ה ה  פ ו ק ת ה

הביאה עדנה לפעילות 

ארגוני העובדים בענפים 

בהם נהוגים מיקור חוץ 

והעסקה קבלנית. אלא 

משמעותי  הבדל  שיש 

מאבקים  בין  בהישגים 

ראשם"  "מעל  שנערכו 

של העובדים לבין כאלה 

בהשתתפותם  שנערכו 

הפעילה  הדמוקרטית 

וארגונם הישיר
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עובדות 
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בעמותות 
המאוגדות 

ב"כוח 
לעובדים" 

נהנות כבר 
עכשיו משכר 

השקול או 
עולה על שכרן 

של עובדות 
סוציאליות 

במקומות 
עבודה לא 

מאורגנים, כפי 
שזה יהיה בתום 

יישום כלל 
הפעימות של 

ההסכם הארצי

בהן לא נחסכו מאמצים ומוטיבציות 
של העובדות מהשורה התנהל מאבק 
משמעותי בכל הכלים שמאפשר סכסוך 
עבודה, בהם כלים ציבוריים, מחאות 
וחשיפה תקשורתית ראויה. המאבק 
גם נהנה מרוח גבית חיובית בציבור 
ומהגדרה ברורה של מטרה )לצד מטרות 
אחרות( לשנות את מצבן של עובדות 
סוציאליות בשירותים מופרטים בדרך 

של צו הרחבה להסכם שיושג.
ועם כל אלו לא ניתן להגדיר את המהלך 
כמוצלח באמת. על אף ההישג המסוים 
לגבי  כלשהן  הסכמות  החלת  בעצם 
העובדות בשירותים מופרטים, ואף 
ביצוע חלקי של ההסכמות האלו על ידי 
משרדי הממשלה )גם ביצוע חלקי אינו 
מובן מאליו( הרי שהדרישה לצו הרחבה 
נזנחה, ההישגים החומריים של ההסכם 
דלים, ובעיקר, העובדות עצמן הפגינו 
במאותיהן כנגד החתימה ורבות ממשיכות 

במאבק בדרכים אחרות עד היום.
ניתוח הכישלון של מאבק העובדות 
הסוציאליות מעלה כי כשלים מרכזיים 
נפלו בכל הפרמטרים שהוצעו לעיל. על 
אף מאמץ ניכר לאגד עובדות בשירותים 
המופרטים, לא השכיל איגוד העובדים 
הסוציאליים, אשר הובל בעיקר על ידי 
המוקד לנפגעי הפרטה ותנועת "עתידנו", 
להקים ועדים במקומות עבודה מופרטים. 

במקום זאת נותבו המאמצים של עובדות 
שנבחרו לתפקידים באיגוד על בסיס 
אג'נדה זו במסגרת נפרדת, "עמותא", 
שאיננה חלק אורגני בקבלת ההחלטות 
של איגוד העובדים הסוציאליים. האיגוד 
אמנם ביסס דרישה פומבית וברורה 
תנאי  על  אחריות  לקחת  מהמדינה 
ההעסקה בשירותים המופרטים, אולם 
היות ולא ביקש וממילא לא זכה, במעמד 
של ארגון יציג בשירותים אלו, התנהל 

המאבק מעל ראשם של המעסיקים 
הקבלניים, דבר שהורגש במיוחד כאשר 
עובדות בשירותים מופרטים לא יכלו 
להצטרף באופן פורמלי לשביתה הגם 

שרבות מהן ביקשו לעשות כן.
הפער בהסדרים הדמוקרטיים במבנה 
איגוד העובדים הסוציאליים וחלוקת 
הסמכויות בינו ובין ההסתדרות היה 
אולי העמוק ביותר, וככזה נתן אותותיו 
של  רצון  שביעות  חוסר  בתחושות 
העובדות ואף בגילויי מחאה חריפים כנגד 
האיגוד וההסתדרות. בעוד שקריטריון 
זה חשוב מאד, כדאי להבחין בכך שהוא 
פועל יוצא של הקודמים. המנגנונים 
הקיימים של ההסתדרות ואיגודיה אינם 
מעוצבים, עוד מהרמה הבסיסית של 
מבנה האיגוד והדינמיות הדמוקרטית 
שלו, למציאות של מיקור החוץ. הדבר 
לא כל כך מפליא היות וכפי שראינו 

בפתח הדברים, מיקור החוץ והפרטת 
שירותים נועדו בין השאר בדיוק למטרה 
של החלשת ההסתדרות, וככאלה אכן 
קלעו לנקודות התורפה המבניות של 

ארגון העובדים בצורתו זו. 
העובדה שמסלול זה של מאבק, במסגרת 
איגוד מקצועי ארצי הנשען על מעמדה 
של ההסתדרות בשירות הציבורי, היה 
מוצלח פחות מחלופות זמינות, מוארת 
באופן ברור על ידי השוואת התנאים 
שהשיגו עובדות סוציאליות במסגרת 
הסכמים קיבוציים מיוחדים )כלומר 
מקומיים למעסיק( במקומות עבודה 
שהתאגדו לאחרונה. הן במרכזי הטיפול 
במכורים לסמים והן בשתי העמותות 
הגדולות המפעילות פנימיות במסגרת 
בחסות הנוער )ענ"ב ואותות(, השיגו 
העובדים, ובכלל זה עובדות סוציאליות, 
תוספת משמעותית של שכר וזכויות 
נוספות מעבר לתוצאה הצנועה של 
המאבק הארצי של העובדות הסוציאליות. 
עובדות סוציאליות בעמותות אלו נהנות 
כבר עכשיו משכר השקול או עולה על 
שכרן של עובדות סוציאליות במקומות 
עבודה לא מאורגנים, כפי שזה יהיה 
בתום יישום כלל הפעימות של ההסכם 
הארצי. יובהר כי לא מוצע כאן לנטוש 
את הזירה הענפית, אלא להוסיף לה, 
ואף להתמקד בחזית של איגוד דמוקרטי 

ואקטיבי במקומות העבודה עצמם.
אם נבחן דוגמאות אלו נראה שגם במרכזי 
הטיפול במכורים לסמים, וגם בעמותות 
חסות הנוער, השיגו העובדים המאוגדים 
ב"כוח לעובדים" הסכמים קיבוציים 
מיטיבים, הישגים ארגוניים וכלכליים 
משמעותיים שהתאפשרו - וזוהי נקודה 
חשובה - גם בזכות הגדלת ההקצאה 

הממשלתית לשירות. 
מאבק שקול אך נחוש, תוך שימוש במלוא 
הכלים שמאפשר ארגון עובדים יציג במקום 
העבודה, ומתנהל בסולידריות של כלל 
עובדי המעסיק הישיר, ללא הפרדה על 
בסיס מקצועי או אחר, אפשר למדריכים, 
חובשים, עובדים סוציאליים, אנשי מנהלה, 

מטפלים ועוד להשיג יחד יותר.

שי כהן הוא המזכיר הארגוני של "כוח לעובדים - ארגון עובדים דמוקרטי" 
shay.haifa@gmail.com :דוא"ל ///

      מיקור
     חוץ

> >> 
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החוסר המובהק 
בהתאגדות של 

עובדי הקבלן 
עצמם ושיתופם 
במאבק ובמשא 

והמתן שנערך 
"בעבורם" הוא 

במקרה זה 
קיצוני ביותר 

ואולי הדוגמה 
המובהקת 

לפערים שעוד 
מחייבים מענה 

 במבנה 
ההסתדרות 

הכללית

עובדים המנסים להתארגן בכאוס של 
העסקה קבלנית ומיקור חוץ. עובדים 
חסרי בטחון תעסוקתי, בתחלופה מהירה 
ובשכר נמוך, חוששים להתאגד ומתקשים 
לצלוח את המכשולים המשמעותיים 
שמציבים בדרכם מעסיקיהם כמו גם 
הפנמות הדיכוי של חברים לעבודה. זאת 
במקביל להמשך תהליכי ההפרטה ומיקור 
חוץ, שמתבצעים לאורה של מדיניות 

ברורה תחת שלטון ניאו־ליברלי חזק.
ההתאגדות ומאבק האיגוד המקצועי הם 
כוח החלוץ וחיל הרגלים של המאבק 
הזה. עלינו להמשיך לתמוך ולאפשר 
עשרות התאגדויות חדשות דמוקרטיות 
ומצליחות בשירותים מופרטים, ולנסות 
ולהביא לראייה אחרת, דמוקרטית ונאמנה 
יותר, בקרב ארגוני העובדים הוותיקים. 
יש לשאול את עצמנו כיצד ניצור אקלים 
ציבורי כמו גם סביבה נורמטיבית ואכיפה 
שתעודד עובדי קבלן ושירותים מופרטים 
להתאגד להיאבק על זכויותיהם? כיצד 
נמנף את ההישגים של עובדים בשירותים 
אלו לשינוי מערכתי והיפוך המגמה 
של משטר ההפרטה? האם נוכל לקדם 
צווי הרחבה, חקיקה ומדיניות שתעדיף 
מעסיקים שהסדירו יחסי עבודה קיבוציים 
הוגנים עם עובדיהם? ולא פחות חשוב, 
כיצד נתגבר על ההתנגדות לשינוי וקשיים 
ארגוני  ובין  בתוך  בשיתוף הפעולה 

העובדים בסוגיה מורכבת זו? ///

שהצטרפו לארגוני עובדים אחרים בזמן 
הקצר שעבר מאז.

המאפיינים  לפרמטרים  נחזור  אם 
התארגנויות עובדים של ממש, החוסר 
המובהק בהתאגדות של עובדי הקבלן 
עצמם ושיתופם במאבק ובמשא והמתן 
שנערך "בעבורם" הוא במקרה זה קיצוני 
ביותר ואולי הדוגמה המובהקת לפערים 
שעוד מחייבים מענה במבנה ההסתדרות 
הכללית. מאבטחים ועובדות ניקיון 
)שלמרבה האבסורד אכן מאוגדים ב"ארגון 
עובדים פורמלי בלבד" כדברי השופטת 
אגסי בפסק דין בעניין תביעה ייצוגית של 
עובדי שמירה( לא השתתפו בשביתה, 
כפי שאף השתקף בסיקור התקשורתי 
של המאבק, אינם מאוגדים בוועדים 
בהסתדרות, וממילא לא שותפו בשום 
הליך דמוקרטי בניהול המאבק וסיומו.

מהישגים נקודתיים 
לשינוי מגמה?

התארגנויות  המוכחת של  ההצלחה 
ודמוקרטיות  אותנטיות  עובדים 
בשירותים מופרטים היא עדיין בגדר 
אורות בודדים בחשכה גדולה. עם כל 
האופטימיות במקרים שתוארו לעיל, 
עדיין עומדים מכשולים אדירים מול 

מאבק ההסתדרות 
הכללית בנוגע לזכויות 

עובדי הקבלן

למאבק הייחודי שניהלה ההסתדרות 
בשנה החולפת בנוגע לזכויות עובדי קבלן, 
במסגרתו אף הוכרזה ונערכה שביתה 
כללית, ראוי להקדיש ניתוח מפורט. 
ראשית צריך לקבוע כי היה כאן מפנה 
מבורך מבחינת ההתגייסות הסולידרית 
של ארגון העובדים הגדול לטובת עובדים 
שבמשך שנים לא קודמו ענייניהם על אף 
שרובם מועסקים תחת הסכמים ענפיים 
עליהם חתומה ההסתדרות, שאף מקפידה 
לגבות מהם דמי טיפול בסך 0.8% משכרם 
החודשי. היציאה למאבק ארצי כזה ראויה 
לכל שבח אף אל מול הטענות בדבר 
אינטרסים ומניעים אחרים שהובילו את 
הנהגת ההסתדרות לנהל אותו דווקא 
בתזמון הזה, מהבחירות המתקרבות ליו"ר 
ההסתדרות ומוסדותיה ועד לאינטרסים 
ספציפיים של הסתדרות עובדי המדינה. 
בהקשר שלפנינו עלינו לנתח את המידה 
בה הצליח המאבק לשנות מגמה בתחום 
ניתן  והאם  וההפרטה,  החוץ  מיקור 
לראות אותו כהצלחה אל מול המטרות 
שהוצבו לו על ידי הנהגת ההסתדרות. 
אין מנוס מלקבוע, כי ככל שאנו למדים 
מהצהרות בתקשורת וממסמך ההבנות 
הקצר )המחוסר תוקף משפטי ברור( 
שנחתם בסוף השביתה, המאבק הזה נכשל 
מלהשיג את מטרותיו. על אף הישגים 
כלשהם לעובדי הקבלן, לא יצר מסמך 
ההבנות האמור שינוי מגמה משמעותי.
שלושה מבחנים מרכזיים לקביעה זו 
הם העלות הכוללת של ההסכם, אשר 
אינה עומדת בקנה מידה של הישג ראוי 
לשביתה כללית במשק, המספר המזערי 
של עובדים שיקלטו להעסקה ישירה 
בעקבות ההסכם )אם בכלל יהיו כאלו 
בפועל(, וזאת ביחס לעמדות הפתיחה של 
הנהגת ההסתדרות, וההתנערות של הגופים 
הכלכליים המובילים במשק ממחויבותם 
לרבות מההסכמות עליהם חתם יו"ר 
ועדת התאום של הגופים הכלכליים בדרך 
לסיום השביתה. נתון נוסף שניתן להביא 
בחשבון הוא חוסר שביעות הרצון המופגן 
של עובדי קבלן רבים, ביניהם מאות רבות 

> >> 
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Ian 'Harry' Harris :צילום

מלמטה
במערכת החינוך

להקנות למערכת החינוך מאפיינים של 
שוק, אך בניגוד לתחומים אחרים בהם 
ניתן להצביע על מגמה ברורה של נסיגת 
המדינה, בתחום החינוך אנו עדים למגמה 
מורכבת. המדינה מבקשת לחזק את 
שליטתה בממדים מסוימים של החינוך, 
שעה שבממדים אחרים היא נסוגה. היא 
מצהירה על הצורך לחזק את החינוך 
הציבורי ובו בזמן משלימה עם מגמות של 
הפרטה בתוכו. מגמה זו נובעות משתי 
סיבות: ראשית, בדומה למדינות אחרות, 
גם מדינת ישראל רואה בחינוך את המכשיר 
ליצירת סולידריות לאומית  העיקרי 
ולהכשרת אזרחים לשוק עבודה גלובלי. 
לכן, המדינה חייבת לשמור על שליטתה 
בבתי הספר והיא נמנעת מלהעביר אותם 
לגורמים פרטיים. שנית, מערכת החינוך 
בישראל מאופיינת בשליטה ריכוזית של 
המדינה ומבוססת על תשתית ציבורית 
חזקה. המבנה הריכוזי של מערכת החינוך, 
בצירוף העובדה כי שינויי חקיקה מעטים 
חלו בה לאורך השנים, מקשים על הנהגת 

שינויים רדיקליים בה. 
האם משמעות הדבר היא שמערכת החינוך 
בישראל אינה עוברת תהליך הפרטה? 
ודאי שלא. ההפרטה מכה שורש כמעט 
בכל ממד של החינוך. אלא שמרבית 

 ביולי 2010 החליטה ממשלת ישראל: 
"לתמוך  בהצעת שר החינוך להביא לחיזוק 
החינוך הרשמי באמצעות קביעת הוראות 
וכללים ע"י מנכ"ל משרד החינוך בדבר 
מתן האפשרות לרשות חינוך  מקומית או 
מספר רשויות חינוך מקומיות במשותף, 
להרחיב את אזורי הרישום לבתי הספר 
הרשמיים ולאפשר בחירה מבוקרת של 
התלמיד והוריו בין בתי הספר". בדיון 
בוועדת החינוך של הכנסת בנובמבר 
2011 הסביר מנכ"ל משרד החינוך דאז, 
שמשון שושני, את הרציונל מאחורי 
ההחלטה: "החלטת הממשלה באה לומר 
להורים: אנחנו רוצים להרחיב את מרחב 
חופש הנשימה והבחירה שלכם בתוך 
החינוך הממלכתי", והוסיף כי "אם הם 
רוצים במסלולים, ישלמו עבור המסלולים 
הללו". נוסח ההחלטה וההסבר של מנכ"ל 
המשרד מלמדים משהו על המדיניות 
שנוקט משרד החינוך בשנים האחרונות 
כלפי החינוך הציבורי וכן על אופיים רווי 
הסתירות של השינויים המתחוללים 

במערכת החינוך בישראל. 
שינויים אלו חבים אמנם את הגיונם 
לתפישות ניאו־ליברליות המבקשות 

יוזמות של הורים מהמעמד הבינוני�גבוה להקמת 

בתי ספר פרטיים הפכו לכוח שמתרגם את הרעיונות 

הניאו�ליברליים בחינוך לפרקטיקה בדרך של "הפרטה 

מלמטה". משרד החינוך נאבק ביוזמות באמצעות 

הפרטה

הפרטה
ד

הו
י 

מ
ר

 מצוידים 
בטיעונים 
בדבר זכות 
ההורה לבחור, 
חשיבותה של 
התחרות בין בתי 
ספר לקידום 
החינוך וכישלון 
המבנה הריכוזי 
והמיושן של 
משרד החינוך, 
יוצרים ההורים 
"הפרטה 
מלמטה" 
במערכת

רמי הוד הוא חבר ביסו"ד ובכוח לעובדים, כותב עבודת תזה על מדיניות משרד 
החינוך כלפי יוזמות הורים ל"הפרטה מלמטה" במערכת החינוך במחלקה 

 ramihod@gmail.com :לסוציולוגיה באוניברסיטת בן גוריון /// דוא"ל
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התהליך 
שלפנינו 
לא מתרחש 
באמצעות 

־שינוי במדי
ניות הרשמית 
ובחקיקה, אלא 
באמצעות 
תהליך מזדחל 
וסמוי של 
הפרטה: דרך 
"ניצחונות" 
מצטברים של 
ההורים על 
המדינה

כדי שתתמוך בבקשתם להקים בית ספר, 
הרשות המקומית מסרבת, משרד החינוך 
מסרב להעניק לבית הספר רישיון, ולמרות 
זאת הוא נפתח. בפרק זמן הנע בין שנה 
לארבע שנים מנהלים ההורים משא 
ומתן עם משרד החינוך סביב בקשתם 
לרשום את בית הספר כמוסד מוכר, 
כאשר משרד החינוך טוען כי ההורים 
פוגעים באינטגרציה ובחינוך הציבורי 
ואילו ההורים טוענים כי הנימוקים של 
משרד החינוך אינם מופיעים בכללי ההכרה 
במוסד חינוך הקבועים בחוק. ועדת ערר 
מקבלת את טיעוני ההורים ומצביעה 
על כך שהחקיקה מתנה קבלת רישיון 
למוסד חדש בקריטריונים טכניים כגון 
מספר תלמידים בכיתה ורישיון תברואה 
ובטיחות, ובית הספר זוכה לרישיון ופועל 
כמוסד מוכר הפורץ את אזורי הרישום, 
גובה תשלומי הורים וממיין תלמידים. 

דוגמא לאינטראקציה בין משרד החינוך 
לעמותות ההורים ניתן למצוא במקרה 
המפורסם של בית הספר "חברותא", 
שנפתח בשנת הלימודים תש"ע וזכה 
לביקורות נוקבות הן מהציבור והן ממשרד 
בו  הגבוה  הלימוד  החינוך בשל שכר 
)35 אלף ש"ח לשנה(. לאחר שנתקל 
בהתנגדות מצד משרד החינוך, פנתה 
עמותת ההורים לוועדת הערר שחייבה 
את המשרד להעניק רישיון לבית הספר. 
משרד החינוך, שהפך את "חברותא" למקרה 
דגל, טען כי בית הספר גובה שכר לימוד 
גבוה וממיין תלמידים, ובכך הוא פוגע 
במוסדות הרשמיים הסמוכים ובחינוך 
הציבורי כולו. מול זאת טענה ועדת הערר 
כי נימוקי המשרד אינם מגובים בחקיקה 
הקיימת המתייחסת למתן רישיון לבתי 
ספר ומנוגדים לעובדה כי מוסדות מוכרים 
ורשמיים רבים עורכים מבחני מיון וגובים 
שכר לימוד מעבר למה שמתיר משרד 
החינוך. בסופו של דבר, חברותא זכה 
לרישיון כמוסד מוכר וכך הוא פועל היום.

הצלחתם של בתי הספר המוקמים ביוזמת 
הורים להתמסד במערכת החינוך מחריפה 
את אי השוויון בחינוך ומביאה לריבוד 
בין שני סוגים של בתי ספר יסודיים 
חילוניים: בתי ספר המוקמים על ידי 
הורים, אשר יחד עם בתי ספר ותיקים 
יותר כגון "טבע" בתל אביב והריאלי 

הפרטה מלמטה
נחזור מהתיאוריה הפוליטית לפרקטיקה 
של מערכת החינוך בישראל. מקורם של 
רבים מהשינויים המתחוללים במערכת 
החינוך הוא ביוזמות של הורים ממעמד 
בינוני־גבוה. החל משנות השמונים, 
וביתר שאת בשנים האחרונות, הורים 
אלו מבקשים לפצות על קיצוץ ושחיקה 
יוזמות  באמצעות  החינוך  בתקציב 
לאספקה פרטית של שירותי חינוך הן 
על ידי תשלומי הורים והן על ידי הקמת 
בתי־ספר. נוכח העובדה כי משרד החינוך 
דן מזה שלושה עשורים בצורך להרחיב 
את אפשרויות הבחירה של הורים אך 
נמנע מלהנהיג שינויים רחבי היקף, היו 
הורים שהחליטו לעשות זאת בעצמם. 
מצוידים בטיעונים בדבר זכות ההורה 
לבחור, חשיבותה של התחרות בין בתי ספר 
לקידום החינוך וכישלון המבנה הריכוזי 
והמיושן של משרד החינוך, יוצרים ההורים 
"הפרטה מלמטה" במערכת. מקורו של 
תהליך זה אינו בהחלטה מסודרת של 
המדינה להרחיב את מספר הספקים של 
השירות - הצעה שהופיעה אגב בחוק 
ההסדרים האחרון - או בהחלטה להעניק 
להורים אפשרות להקים מוסדות חינוך 
- כפי שנעשה לדוגמה בבריטניה - אלא 
ביוזמות מקומיות של הורים. באופן זה 
יוזמות ההורים הופכות לכוח שמתרגם 
לפרקטיקה את הרעיונות הניאו־ליברליים 
בחינוך, אשר מזה שלושה עשורים מופיעים 
בדו"חות ממלכתיים ומסמכי מדיניות אך 

נותרים בעיקר על המדף. 
בשני העשורים האחרונים הוקמו כ-47 
בתי ספר יסודיים ביוזמה של עמותות 
הורים. 8 בתי ספר הוקמו בתמיכת משרד 
החינוך, לאחר שקיבלו ממנו רישיון, 
ואילו 39 הוקמו ללא רישיון. כיום, מתוך 
13 פועלים  כלל בתי הספר שהוקמו, 
כמוסדות רשמיים )המכונים ציבוריים(, 
21 פועלים כמוכרים )המכונים פרטיים(, 
ו-13 נוספים טרם קיבלו רישיון, מרביתם 
הוקמו בשנתיים האחרונות. 41 בתי ספר 
מתוך ה-47 הוקמו ביישובים ברמה 

סוציו־אקונומית בינונית או גבוהה. 
דפוס הפעולה של עמותות ההורים חוזר 
על עצמו כמעט בכל מקרה. ההורים 
מקימים עמותה, פונים לרשות המקומית 

תופעות ההפרטה כגון מימון פרטי של 
שעות לימוד, מסלולים פרטיים בבתי 
ספר ציבוריים, העברת שעות לימוד על 
ידי עמותות והקמת בתי ספר על ידי 
הורים, אינן מתרחשות מתוקף מדיניות 
רשמית או חקיקה, ולכן קשה להצביע 
על היקפן המדויק או על המדיניות 

שמכוחה הן מתרחשות. 
בהחלטת  למצוא  ניתן  לכך  דוגמה 
הממשלה הפותחת מאמר זה. מי שקורא 
את ההחלטה ודאי ישאל את עצמו - מה 
חדש? הרי הרחבת אפשרויות הבחירה 
של הורים והיתר לגבות תשלומי הורים 
גבוהים יותר נמצאים מזה שלושה עשורים 
על שולחנו של משרד החינוך. אך בחינה 
מדוקדקת של המציאות בשדה החינוך 
מלמדת כי בעוד שאפשרויות הבחירה 
אכן מתרחבות והתשלומים הפרטיים 
גדלים, המדיניות הרשמית של משרד 
החינוך מעולם לא קידמה במוצהר ובהיקף 

רחב עקרונות אלו. 
הקושי להנהיג שינויים פורמליים רחבי 
היקף במערכות חברתיות אינו ייחודי 
רק למערכת החינוך בישראל ומאפיין 
מדינות רבות, אשר הסדרים מרכזיים 
של מדינת הרווחה הפכו בהן למוצקים 
ומובנים מאליהם. שינויים בהסדרים 
אלו יתרחשו לרוב לא על ידי מדיניות 
פורמלית וחקיקה, אלא באופן סמוי 
יותר, כאשר הסדרים חדשים לא יחליפו 
ישנים אלא יתקיימו בתוכם או בצדם. 
תהליך זה מתרחש כתוצאה ממתח בין 
רעיונות חדשים, שקונים אחיזה בקרב 
אזרחים וקובעי מדיניות, לבין הסדרים 
ותיקים. כזה הוא למשל המתח בין רעיונות 
כמו בחירה, תחרות ויזמות, העומדים 
במרכז ההצעות הניאו־ליברליות לרפורמות 
בשירותים חברתיים, לבין הסדרים ותיקים 
המבוססים על הסדרה מדינתית. מתח 
זה יכול להוביל ליוזמות אזרחיות לשינוי 
או  הנתקלות בהתנגדות של המדינה 
בהסכמה שקטה מצידה, לרפורמות בהיקף 

מצומצם מצד המדינה ועוד.
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"אל תיקחו את 
ילדי השכונות 
הטובים לבתי 

הספר הטובים, 
תביאו את בתי 
הספר הטובים 

לשכונות. אתם 
מדברים פה על 

בחירה? אתם 
נותנים לי כיסא 

שבור ולהם 
כיסא שלם 

ואתם רוצים 
שאני אבחר בין 

שניהם?"

על ההשלכות האפשריות של תחרות 
ובחירה בחינוך במציאות של אי שוויון, 
ניתן ללמוד מדבריו של משה גמיש, 
תושב שכונת הקטמונים בירושלים, 
בדיון שנערך בוועדת החינוך של הכנסת 

בשנת 2002: 
אל תיקחו את ילדי השכונות הטובים 

לבתי הספר הטובים, תביאו את בתי 

אתם  לשכונות...  הטובים  הספר 

מדברים פה על בחירה? אתם נותנים 

לי כיסא שבור ולהם כיסא שלם ואתם 

רוצים שאני אבחר בין שניהם? הילדים 

האלה, החזקים, יוצאים החוצה בכדי 

לקבל חינוך. מה שיש היום בשכונה 

זה שמרטפיה, זה לא חינוך. הם רוצים 

את החינוך הזה והם יחפשו את החינוך 

בכל מצב. והורה כזה בלי רכב יחסוך 

מהפה שלו אוכל ויקנה כרטיסיה 

לבן שלו כדי שיקבל חינוך. אבל אם 

החינוך הטוב יהיה לו בשכונה הוא 

לא יצטרך לנסוע ולא יצטרך בשביל 

זה ללכת. בשם אותה הומניות ואותו 

צדק חברתי הגיע הזמן שמשרד החינוך 

יבוא לשכונות, למקומות החלשים, 

ייתן להם מתקנים טובים, ידאג שם 

למורים ולא למצוא פטנטים. עשו היום 

כמו בהתנחלויות "עוקף רמאללה" או 

"עוקף בית לחם". בית ספר ייחודי, 

בית ספר על�אזורי ואנחנו נשארים 

עם הבית ספר הקטן והעלוב שלנו 

עם כיתה אחת בכל מקום".

נראה אפוא כי "מרחב הנשימה" שמייצר 
הורים ממעמד  עבור  החינוך  משרד 
בינוני־גבוה, צפוי לא רק לשמר אלא 
אף להחריף את אי השוויון בחינוך. 
ודאי שאין במדיניות זו בשורה עבור 
המעמדות הנמוכים אשר ספק אם הפיכת 
שדה החינוך לשוק תחרותי תשפר את 
מצבם. נותר לראות האם בניגוד לעשורים 
האחרונים, בהם מעמד הביניים בישראל 
השלים עם גזירות ההפרטה וקידם אותה 
בניגוד מובהק לאינטרסים שלו ושל 
המעמדות הנמוכים, הוא יתחיל לראות 
בהפרטה מדיניות שבכוחו לשנות, ואף 
ימשיך את קריאתו מקיץ 2011 לחינוך 

ציבורי איכותי. ///

שכיום נכללים בו מוסדות חילוניים־
אליטיסטיים; והרגולציה המופעלת על 
מיוני תלמידים וגביית תשלומי הורים 
בבתי ספר ציבוריים רופפת. כך, דווקא 
בפסיביות שלה ובכישלונה לשנות את 
החקיקה ואת המדיניות כדי שיספקו 
כלים להתמודד עם המציאות החדשה 
מעודדת המדינה קבוצות הורים ממעמד 
בינוני־גבוה להמשיך להקים עוד ועוד 
בתי ספר ומספקת עבורם מפלט נוח 

מהחינוך הציבורי. 
הציטוטים שפתחו את המאמר מייצגים 
את הדרך הנוכחית בה המדינה מבקשת 
להתמודד עם יוזמות ההורים. משרד 
החינוך החל בשנה שעברה )תשע"ב( 
בפיילוט חסר תקדים בהיקפו, שיאפשר 
להורים לבחור בין בתי ספר יסודיים 
בשש עשרה רשויות מקומיות, כשהכוונה 
היא להרחיבו בשנים הקרובות לרשויות 
נוספות. בנוסף, החליט המשרד על הרחבה 
- מצומצמת בינתיים - של התל"ן: תכנית 
לימוד נוספות במימון ההורים. המטרה 
של מדיניות זו, כפי שראינו, היא להיאבק 
בהקמת בתי ספר פרטיים באמצעות מתן 
"מרחב נשימה" להורים בתוך החינוך 
הציבורי. מרחב נשימה בדמות בחירה, 
תחרות ותשלומים פרטיים. כך מטמיע 
משרד החינוך בדיוק את אותן מגמות 
הפרטה שקידמו ההורים במהלך השנים, 
אשר להן הוא הביע התנגדות הצהרתית 
אותה נמנע מלתרגם למדיניות ממשית.
מדיניות זו מעידה על שיתוף פעולה 
בין הורים מהמעמד הבינוני־גבוה לבין 
מתווי מדיניות החינוך. כך שבניגוד 
למה שמצטייר מהמקרה של "חברותא" 
וממקרים אחרים, המחלוקת בין המדינה 
להורים לא נסובה על שאלת הלגיטימיות 
של הסדרי בחירה ותחרות בחינוך היסודי, 
אלא על השאלה מי ינווט את תהליך 
הטמעתם. כלומר, מדובר על מאבק על 
שליטה ולא על מהות. משרד החינוך רוצה 
להצטייר כמי שמגן על החינוך הציבורי 
ומבקש לחזק אותו באמצעות הכלת 
הדרישות של ההורים בתוכו ובלימת בתי 
הספר הפרטיים, אך בפועל הן ההורים 
והן המדינה מקדמים את הפרטתה של 
מערכת החינוך ואת ריקונו של החינוך 

הציבורי ממהויותיו החברתיות. 

בחיפה פועלים כבתי ספר פרטיים במימון 
ציבורי. סוג שני הם בתי ספר ציבוריים 
"רגילים" הנאלצים להתחרות בבתי הספר 
המופרטים. כך מתרחב אי השוויון בין 
בתי ספר בישראל ומוענקות הזדמנויות 
חברתיות דיפרנציאליות לקבוצות שונות. 
בדומה לאופן בו מתרחשים שינויים 
אחרים במוסדות מדינת הרווחה, התהליך 
שלפנינו לא מתרחש באמצעות שינוי 
אלא  ובחקיקה,  הרשמית  במדיניות 
באמצעות תהליך מזדחל וסמוי של 
הפרטה: דרך "ניצחונות" מצטברים של 

ההורים על המדינה.

פסיביות כהסכמה
המחקר העוסק בשינויים במוסדות מדינת 
הרווחה מצביע על שתי דרכים באמצעותן 
יכולה להתמודד המדינה עם צמיחתם של 
רעיונות והסדרים חדשים: המדינה יכולה 
לשנות את החקיקה ואת המדיניות  כדי 
שיספקו פתרונות מתאימים למציאות 
החדשה. לחלופין, היא יכולה להעלים עין 
מהשינויים ולקבל את קיומם. למשל: עם 
הגידול בביטוחי בריאות פרטיים יכולה 
המדינה לצמצם או להרחיב את היקף 
הביטוח הממלכתי או לקיים רגולציה 
הדוקה יותר על השוק הפרטי, אך היא 
גם יכולה שלא לשנות דבר. במקרה 
זה - השינויים יתרחשו בדרך של סחף, 
כאשר המדינה יכולה להציג עצמה כמי 
שמתנגדת להפרטה אך לא מצליחה 
לעמוד מול הלחצים המופעלים עליה. 
כך היא משרתת את האינטרסים של 
קבוצות חזקות ומתנערת מהמחויבת 
שלה לספק פתרון חברתי ממשי וכולל.
זהו הנתיב בו בחרה המדינה במקרה 
של מערכת החינוך בישראל. במהלך 
הורים  יוזמות  של  עשורים  שלושה 
המדינה  בחרה  מלמטה"  ל"הפרטה 
שלא לשנות את החקיקה הוותיקה ואת 
המדיניות הרשמית: המבחנים המוגדרים 
בחוק לקבלת רישיון נותרו מבחנים 
טכניים והם אינם כוללים "שמירה על 
המוסדות הרשמיים" - טיעון שטוענת 
המדינה מול ההורים; החינוך המוכר 
שאינו רשמי נותר אוטונומי מבחינת 
תשלומי הורים ומיון תלמידים על אף 
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מכבד,  ודיון  חשיבה  חינוך,  ערכים, 
מטפח תקציבית את מערכות "החינוך" 
הפוליטיות והאנטי־דמוקרטיות יותר 
מאת המערכת הממלכתית, ובמקביל 

מייבש את בתי הספר הערביים. 
רשימת ההתערבויות הפוליטיות שלו 
ארוכה ביותר, מהאוניברסיטאות ועד 
לגנים. סער פעל בניגוד לדעת הגורמים 
אוניברסיטה  להקמת  המקצועיים 
הנימוקים  כל  פסילת   - באריאל 
האובייקטיביים )האקדמיים, התקציביים 
וכיו"ב( והעדפת הפוליטיקה. בתיכונים, 
את  משמעותית  וצנזר  קיצץ  הוא 
מרכיב לימודי הדמוקרטיה בלימודי 
לימוד  ספרי  פסל  הוא  האזרחות. 
באזרחות ובהיסטוריה והוא משתיק 
דעות וגישות שונות משלו. כך למשל, 

 פיטורי מפמ"ר אזרחות המקצועי 
אריאל  מכללת  והפיכת  והמוערך 
לאוניברסיטה הן דוגמאות להתנהלות 
השר גדעון סער במשרד החינוך. מאז 
מינויו הוא עסוק בהתערבויות פוליטיות 
נבון מבחינה  בוטות ופסולות. סער 
תקשורתית - כל חודשיים בערך הוא 
מכניס עוד התערבות פוליטית פסולה. 
זוכה לסיקור תקשורתי קצר  הדבר 
במקרה הטוב, ולביקורת שאם בכלל 
מושמעת מפנה מיד מקום לידיעה 
הבאה. עם זאת, חשוב להסתכל על 
כל הפעולות של סער כמכלול, שכן 
מתקבלת מהן תמונה מסוכנת ביותר.

נראה כי סער עושה לילות כימים כדי 
לייצר מערכת חינוך שבוגריה הם צייתנים 
ומשנני חומר, לא חושבים, לא מפעילים 
שיקול דעת או ביקורת, ובעיקר, כאלו 
שיצביעו עבור האידיאולוגיה הפוליטית 
שלו. הוא מלחיץ את המערכת ברדיפה 
אחרי מבחני הישגים וציונים על חשבון 

על ההתערבויות הימנית 

של גדעון סער בלימודי 

האזרחות ובכלל מערכת 

ארגוני  ואיפה  החינוך. 

המורים?

החינוך 
הימני 

של 
גדעון 

סער

שמוליק צ'יצ'ק
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נראה כי סער 
עושה לילות 

כימים כדי 
לייצר מערכת 

חינוך שבוגריה 
הם צייתנים 

ומשנני חומר, 
לא חושבים, 
לא מפעילים 

שיקול דעת או 
ביקורת

מינויים ופיטורין 
אידיאולוגיים

לאחרונה, סער ערך שני שינויים בעייתיים 
בסגל משרד החינוך. הראשון הוא מינוי 
של פעיל הימין הקיצוני ארז אשל למנהל 
מינהל חברה ונוער במשרד החינוך. אשל, 
שהכריז כי הוא תומך בנוער הגבעות ובסירוב 
פקודה בצה"ל במקרה של חלוקת ירושלים, 
שכינה את נשיאת בית המשפט העליון 
"תקלה" וטען שיש לפגוע בכוח של בית 
המשפט, יעמוד עתה בראש המינהל שהפך 
ליחידה מרכזית ביישום מדיניותו של השר 
להנחלת "חינוך לערכים" לתלמידי ישראל, 
בדגש על מורשת ותרבות ישראל. אשל 
יוביל את סיורי התלמידים בחברון, בשילה 
ובמזרח־ירושלים ויהיה אחראי על תכנית 
"ההר כערש האומה", על המשנה החינוכית 
של התכנית "ביקורים בארץ האבות", 
על "מסע ישראלי" שמפעילה תנועת 
"מבראשית", ועל שיתוף הפעולה ההדוק 
בין בתי הספר לצה"ל, כחלק מתוכנית 
"דרך ערך". המינוי של אשל זכה לביקורת 
מצד גורמים מקצועיים במשרד החינוך. 
השינוי השני הוא פיטוריו של מפמ"ר 
אזרחות, אדר כהן. אדר, איש ערכי, ישר 
והגון, עם תודעת שליחות עמוקה למען 
המדינה ואזרחיה ובעיקר מקצוען אמיתי 
שקידם רבות את מקצוע האזרחות עם 
הוכחות מובהקות בשטח, פוטר ללא 
כל הצדקה. לפני הפיטורין היינו עדים 
למכבש לחצים מצד גורמים פוליטיים 
ימניים ולקמפיין הכפשה שקרי והסתה 
אישית נגד אדר. לעומת זאת הוא זוכה 
להערכה מקצועית רבה מאוד בקרב 
מורי האזרחות בישראל מכל המגזרים, 
ובקרב הגורמים המקצועיים והאקדמיים. 
אדר היה קשוב למורים בשטח, שדרג 
וניסה למנוע  את מקצוע האזרחות, 
התערבויות פוליטיות פסולות בתכני 
הלימוד, אך הוא הואשם בהאשמות 
שווא. מדובר באחד המקרים המובהקים 
והחמורים של התערבות פוליטית פסולה 

ובפגיעה נוספת במערכת החינוך. 

בערכת הלימודים שהופקה במשרד 
החינוך עבור אחת מיוזמותיו - "יום 
גוש קטיף" - התלמידים מתבקשים 
למיין קלפים של אנשים שונים כ"ימין", 
"שמאל", "שמאל קיצוני" וכד', כאשר 
אחד האנשים המוגדרים כ"שמאל קיצוני" 
הוא דן מרגלית. בנוסף מדרגים גם מעשים 
כ"ציוניים" ו"לא ציוניים" - התנחלות 
בעזה נחשבת כ"מעשה ציוני", ומערכי 
השיעור ליום זה מייחסים לה רק מימד 
חיובי, מפואר ורומנטי, ועושים דה־

לגיטימציה ל"מחריביה".
הסיורים בחברון זכו להד ציבורי נרחב 
יותר משאר ההתערבויות של סער, אולי 
כי זו ההתערבות הפסולה הברורה ביותר 
לכול. מטרת הסיור בחברון )"בקברי 
ו"במקומות מקודשים" על־ אבות" 
פי השר( ליצור קשר רגשי בין אותם 
מקומות לתלמידים, תוך התעלמות 
מן המציאות של חברון כיום והיותה 
במחלוקת ציבורית. ההיתממות כי מדובר 
אך ורק בלימוד מוחשי של "ראשית העם 
והאומה" אינה במקום. אפילו סער עצמו 
כאשר נשאל על הסיורים בחברון טען: 
"על פי אמונתנו, יהודים תמיד יחיו 
בחברון. אסור שתיווצר אשליה בקרב 
הערבים שניתן יהיה לעקור את היהודים 
מחברון". מה זה אם לא תפיסה פוליטית? 
סער אפילו לא מכחיש כי הסיורים הם 
שימוש פוליטי בתלמידים כדי "להסביר" 
לערבים שהיהודים יישארו בחברון. חברון 
נמצאת מחוץ לשטחי מדינת ישראל 
)על־פי חוקי מדינת ישראל עצמה( 
ונמצאת תחת שליטה צבאית - כיבוש. 
בנוסף לכל זה, סיור כזה מציג בצורה 
מגמתית רק את הטענות של צד אחד 
במחלוקת הציבורית, בעוד שרוב הציבור 
הישראלי )58% לפי סקר אחרון מסוף 
דצמבר( מוכן להיפרד משטחי יהודה 
ושומרון בהסכם עתידי. לגבי העיר 
חברון ספציפית, בציבור הישראלי יש 
כמעט קונצנזוס לגבי אי ההכרח של 

נוכחותנו בה. 

הוא הדיח את יושבי ראש ועדות המקצוע 
להיסטוריה ואזרחות, ושינה תכניות 
לימודים באופן שמעוות את ההיסטוריה. 
הוא הכניס לכל בתי הספר לימודי דת 
בגישה אורתודוכסית בלבד. אפילו לגני 
הילדים סער הכניס תכנים לאומניים כמו 
שירה מרובה של ההמנון, תמונות של 
מנהיגים ולימודי "ציונות". תכנים אלו 
יכולים להיראות תמימים אך בגיל כה 
צעיר ונוח להשפעה הם בעייתיים ולא 
נהוגים במדינות דמוקרטיות. לעומת 
זאת, כאשר מנהל תיכון ביקש לדון 
דיון חינוכי פתוח בבית הספר בנעשה 
בשטחים - אחת המחלוקות המרכזיות 
בזירה הציבורית בישראל - הוא ננזף. 
ארחיב על כמה התערבויות שמדגימות 
את הרוח השלטת במעשיו של סער. 

שמוליק צ'יצ'ק הוא איש חינוך, מורה להיסטוריה ואזרחות וחוקר 
הפוליטיקה בחינוך בישראל. בעל תואר שני M.ed בניהול מערכות חינוך 

chichek@gmail.com :דוא"ל ///

> >> 

>>
>
צילום: יונתן לרנר
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יש גם תוצאות 
למעשיו של 

סער. מחקרים 
רבים שנערכו 

לאחרונה 
בקרב בני 

הנוער בישראל 
הצביעו על 

סכנה גדולה 
הקשורה 
לגזענות, 

לאומניות, 
אלימות, 

מיליטריזם, 
ובורות בתחום 

הציבורי־
המדיני־פוליטי

את "הבוגדים" וממש לא אכפת להם שלא 
תהיה כאן דמוקרטיה.

איפה ארגוני המורים?
נראה כי בעוד מערכת החינוך קורסת, 
חברתיים  פערים  להגדיל  ממשיכה 
וסוגרת מלמטה טבלאות עולמיות, שר 
החינוך סער עסוק ביחצנות. עם זאת, 
יש לשים לב שלמרות שסער אחראי 
אישית להתערבויות פוליטיות רבות 
אין זה אומר ששר החינוך הבא יהיה 
שונה. השינוי לא יגיע כמובן מהדרג 
הפוליטי, ודאי לא מהנוכחי. לנו, לאנשי 
החינוך, לדמוקרטים, לא נותר אלא 
לתמוה, מה איתנו? מה קורה עם ההנהגה 
של ציבור המורים? כאשר שר החינוך 
ממשיך להפוך את בבתי הספר לכלי של 
שטיפת מוח פוליטית למען אידיאולוגיית 
הימין־הקיצוני, אנו חייבים לשאול היכן 

ארגוני המורים?
דווקא בימים מסוכנים לדמוקרטיה 
הישראלית, ובמיוחד לעתיד החינוך 
כחינוך בישראל, המורים חייבים להיות 
הקול המוביל כנגד התערבות פוליטית 
מגמתית במערכת. להיות אלו שידרשו 
שכמו שהממשלה לא מתערבת לרופאים 
בעבודתם המקצועית, כך לא יתערבו 
בעבודתם של המורים. לדרוש כי תכניות 
הלימודים יהיו מושתתות על עקרונות 
על  הישראלית,  העצמאות  מגילת 
דמוקרטיה, ציונות, כבוד האדם, צדק, 
חירות ושוויון ולא על האידיאולוגיה 
הפוליטית של שר החינוך המתחלף. 
הייתי מצפה מהמורים לזעוק כי מורים 
אינם צינורות להעברת מסרים הרצויים 
למפלגה השלטת אלא אנשי חינוך. 
הייתה  העשרים  במאה  ההיסטוריה 
צריכה ללמד אותנו מה קורה כאשר 
מערכת החינוך נהפכת להיות כלי של 
חינוך פוליטי־אידיאולוגי של המפלגה 
השלטת, במיוחד כי את האסונות שסוג 
מערכת חינוך כזאת יצרה, העם היהודי 
לא שוכח ולא ישכח לעולם. שחרור 
החינוך מהרצון של שר חינוך וממשלה 
שלטת צריך להיות מרכיב מרכזי בדרישה 
לאתיקה מקצועית למורים ובהפיכת 

המקצוע לפרופסיה.///

המונית נגד פיטורי המפמ"ר. הפיטורין 
מהווים עבורנו קו שחור אחרון שנחצה 
ומהלך מסוכן נוסף של הרס החינוך. לפיכך 
רבים מהמורים, לאזרחות ובכלל, אינם 
רואים יותר במשרד החינוך גוף מקצועי. 
ודאי לא נשתף פעולה עם הפיכת בתי 

הספר לכלי אינדוקטרינציה.

השלכות מסוכנות
ומדאיגות  חמורות  תוצאות  גם  יש 
רבים  מחקרים  סער.  של  למעשיו 
הנוער  בני  על  לאחרונה  שנערכו 
הלומדים בישראל הצביעו על סכנה 
גדולה הקשורה לגזענות, לפשיסטיות, 
ללאומניות, לאלימות, למיליטריסטיות, 
לבורות בתחום הציבורי־המדיני־פוליטי, 
לשטחיות בדיון, לעמדות חסרות בסיס 
של הבנה, לאי־קשר למציאות ולאנטי־
הזאת  התופעה  גואה.  דמוקרטיות 
ידועה ומדאיגה, אולם אינה מפתיעה 
בהתחשב בנלמד במערכת החינוך ובשיח 
הציבורי. במערכת "החינוך" החרדית 
והממלכתית־דתית - אך כאמור גם לא 
מעט במערכת הממלכתית - ניתן למצוא 
בשפע את המרכיבים האלה, בצורה של 
אינדוקטרינציה ובגישה אתנוצנטרית. 
המחקרים מגלים כי הנוער תומך בימין 
ובטוח ששמאלנים הם בוגדים שיש לשלול 
את זכויותיהם. אולם כשנכנסים יותר לעומק 
מגלים כי התלמידים לא יודעים כמעט 
דבר על הנושאים שנמצאים לדיון ב"במה 
הציבורית". יותר מכך, הם לא יודעים בכלל 
מה באמת אומר "השמאל" ומה באמת אומר 
"הימין" שיש לעשות בנושאים הללו. הם 
רק יודעים ש"ימין" זה "טוב ליהודים", 
וש"שמאל" זה "בוגדים", "אוהבי ערבים". 
על־כן הם תומכי "ימין" )כי הרי מי רוצה 
להיות מוגדר "בוגד"?(. הם תומכי "ימין" 
ואפילו שונאים "שמאלנים", למרות שאם 
יציגו להם את העמדות, הדעות של כל 
מחנה לגבי הסוגיות השונות, הם יתמכו 
בכל הדעות של מחנה "השמאל". המעטים 
שחושבים אחרת מפחדים להתבטא. 
התלמידים הקולניים לא רוצים את כל 
העיסוק "הדמוקרטי הזה" שבו כל אחד 
יביעו את דעתו. הם היו מעדיפים "מנהיג 
חזק" ש"יעיף מכאן את כל הערבים", יכלא 

הקוראים לפיטורין לא הציגו ולו טענה 
מקצועית סבירה אחת, פרט לניסיון לזהות 
אותו עם גורמי ה"שמאל". כאמור אין 
דוגמא אחת שניתן לתת לכך שהמקצוע 
נוטה שמאלה בתקופתו. להפך - שינויים 
שנעשו היו לצד הלאומי. על כן אלו 
שביקשו לפטרו חיפשו עילה אחרת. 
טענו שזייף פרוטוקולים, אך בבדיקה של 
נציבות המדינה הוכח כי אין שחר לדבר. 
לאחר מכן טענו כי אישר ספר לימוד ובו 
טעויות שאינן מוטות פוליטית, למשל 
טעות לגבי מספר הקנטונים בצרפת. הוא 
ביקש מהמחברים לתקן את כל הטעויות, 
אולם לבסוף הוא הודפס עם חלקן, כמו 
ספרים רבים בישראל )ואף מפמ"ר לא 
פוטר בשל כך(. על כך התנפלו עליו 
למרות שלא היה כל פגם בהתנהלותו 
והוא אינו היחיד שאישר את הספר. 
אולם זה היה רק תירוץ - סיפור פעוט 

זה לא יכול להצדיק פיטורין.
בהנהלת המשרד בחרו שוב להתעלם 
מן ההיבט המקצועי, מהמורים בשטח 
ומאמירה ברורה של כמעט כלל מורי 
האזרחות. אנו, המורים לאזרחות, יודעים 
כי טענות אלו מנותקות מהמציאות. 
מורי האזרחות שהתגייסו בהמוניהם, 
מכל המגזרים - יהודים וערבים, חילונים 
ודתיים, מימין ומשמאל, עמדו מאחוריו 
מכיוון שהוא איש מקצוע מעולה, שקידם 
מאוד את המקצוע. כל מורה לאזרחות חש 
בשינוי המבורך ובהתמקצעות שאדר הביא 
איתו. בניגוד לדרגים הגבוהים במשרד, 
רק אנו המורים יכולים לדבר מהשטח על 
המקצוע ועל הנעשה בכיתות. רק אנחנו 
יכולים לספר על ההתקדמות המקצועית 
ולהעיד שלא הייתה הטיה פוליטית בלימודי 
האזרחות בתקופתו. אולם במערכת לא 
סופרים את המורים ובהנהלת המשרד לא 
היו מוכנים להיפגש עם מטה המאבק של 

המורים לאזרחות שהוקם. 
לנוכח האינטרסים הפוליטיים הצרים 
שהכריעו בעניין, מורים רבים מתקוממים. 
הדרגים המחליטים במשרד מחויבים 
לשמוע גם את ההיבט המקצועי, את 
מורי האזרחות ואת מנהלי בתי־הספר 
שהצטרפו אלינו, המורים, לעצומה 

> >> 
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 עינת אברהמי היא מורה בתכנית 
היל"ה וחברה בוועד העובדים של התכנית. 
תכנית היל"ה היא התכנית של משרד 
זאת  נושר.  לנוער  להשכלה  החינוך 
התכנית החינוכית הבלעדית הפתוחה 
בפני תלמידים שנשרו ממערכת החינוך 
הרגילה בגלל בעיות התנהגות, פערים 
לימודיים גדולים, צורך של תלמידים 
לעבוד מגיל צעיר ומסיבות אחרות. היא 
כוללת גם תלמידים במוסדות חסות הנוער 
ובבית הסוהר לנוער אופק. בימים אלה 
מצויים מורי היל"ה בעיצומו של מאבק 
מקצועי. עינת מספרת על המאבק, על 
העבודה בהיל"ה ועל תנאי ההעסקה 

של המורים. 
מהי בעצם תכנית היל"ה? מה מייחד << <

אותה?
הוא  הזאת  בתכנית  המיוחד  עינת: 
שהתלמידים לומדים בהתאם להיקף 
לעמוד  ויכולים  ללמוד  רוצים  שהם 
בו. חלקם עובדים בשעות הבוקר, אז 

תכנית היל"ה -

 מהפרטה
 והפקרה

 להתאגדות
ומאבק

ראיין: אלעד הן

ראיון עם עינת אברהמי, מורה 

בתכנית וחברת ועד בהתארגנות 

העובדים, על חינוך נוער נושר, 

העסקה קבלנית והתארגנות 

 << <עובדים
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התלמידים 
שלנו שבעי 

אכזבות. 
במקרים רבים 
אלה תלמידים 

שאבדו אמון 
במערכת 
ובעצמם. 

בנוסף לעבודת 
ההוראה יש פה 

עבודה אישית 
מורכבת

איך נוצרה ההתארגנות של העובדים?<< <
עינת: בין מכרז למכרז היתה הדרדרות 
ירידה בשכר לשעה  בתנאים. היתה 
שבמקרים מסוימים הגיעה לירידה מ-70 
ל-40 ש"ח לשעה. המורות התחילו 
להתארגן, בהתחלה כעמותה שפעלה 
מול החברה למתנ"סים, שהיתה אז 
הקבלן המפעיל של היל"ה. בהדרגה הבנו 
שאנחנו לא יכולים לעבוד לבד ואנחנו 
צריכים להפוך לאיגוד עובדים ושיהיה 

לנו גב של ארגון עובדים. 
בשלב הזה פנינו גם להסתדרות וגם לכוח 
לעובדים ולמדנו קצת את הארגונים. 
הבחירה בכוח לעובדים היתה בחירה של 
כלל העובדים שהיו מעורבים בהתארגנות 
ברוב מאוד גדול. הסיבה לכך היתה שהיה 
חשוב לנו שהסמכות לקבל החלטות 
במסגרת המאבק המקצועי תישאר בידיים 
שלנו. אני הרגשתי שאנחנו מדברים 
על מאבק עקרוני ושאנחנו לא יכולים 
להסתפק בכמה פירורים שיזרקו לנו. 
חששתי שלא נוכל לעשות מאבק כזה 

עם ההסתדרות.
בתהליך << < היו  קשיים  אילו 

ההתארגנות?
עינת: כשהתחלנו היינו חמש או שש 
מורות פעילות והמשימה לצרף שליש 
מהמורות לארגון - כשיש 1,500 מורות 
שמפוזרות ב-160 מרכזים - נראתה חסרת 
סיכוי. זאת היתה עבודה מאוד קשה: 
עברנו ממרכז למרכז, כשצריך לזכור 
שבמרכזים "גדולים" יש עשר מורות 
ובמרכזים קטנים שלוש. דיברנו על 
הצורך באיגוד עובדים מול אנשים שהיו 
במצב של ייאוש, ולא האמינו ביכולת 
לשנות. בעיה נוספת היתה שלאיגודי 
עובדים יצא שם רע. היכולת של איגוד 
עובדים להביא תועלת לעובדים ברמת 
שכר נמוכה הוטלה בספק. בנוסף, הרבה 
מהמורות נחשפו לעבודת ארגון המורים 
העל־יסודיים, עם השביתות הגדולות 
והאכזבות הגדולות. היינו צריכות לשכנע 
שמדובר במאבק שאנחנו ננהל בצורה 
דמוקרטית ושלא יהיו ויתורים מעל 

לראש שלנו.
העבודה הזאת של צירוף אנשים היתה 
מאוד קשה ואיטית אבל לאט לאט אנשים 
הצטרפו ומעגל הפעילים גדל. היום 

אנחנו לא זוכים גם לתנאים שמורים זוכים 
להם כמו גמולי השתלמות )תוספות 
שכר תמורת השתלמויות ולימודים(. 
למורים שמשרד החינוך מעסיק גמולי 
ההשתלמות יכולים להגיע לתוספת של 
שליש למשכורת. מסתתרת פה אמירה 
של משרד החינוך: בתחום שלנו לא 
חשוב להתמקצע. זאת אמירה מאוד 
בעייתית כי מורה טוב הוא אדם לומד. 
זה נכון לכל מורה אבל בתחום ההוראה 
המיוחד שלנו יש המון היבטים שחשוב 
ללמוד אותם ולהשתלם בהם. משרד 

החינוך מתעלם מכך.
כיצד משפיעה צורת ההעסקה שלכן << <

על המציאות הפדגוגית בהיל"ה?
עינת: המשימה של תכנית היל"ה היא 
מאוד מורכבת. אנחנו עובדים עם תלמידים 
שצברו חוויות לימודיות קשות ופערים 
מאוד גדולים. אנחנו עובדים עם נוער 
בסיכון, או נוער שצריך להתפרנס למחייתו. 
למרות זאת, אין חשיבה רצינית על התאמת 
הפדגוגיה של התוכנית לאופי הייחודי 
של התלמידים שלנו. אין מיפוי צרכים, 
מחקר ופיתוח, הפקת לקחים ממה שקרה 
במהלך השנה. אין כל השקעה בעבודה 
פדגוגית ארוכת טווח. הסיבה לכך היא 
מאד פשוטה: לקבלן אין טווח ארוך. הוא 
נמצא פה למשך תקופת המכרז. אין לו מניע 
להשקיע בתכניות לטווח ארוך. להפרטה 
יש השפעה הרסנית על המקצועיות 
של התכנית. במקום שהתכנית תשתנה 
תוך כדי עבודה ולמידה ממה שנעשה 
בשטח היא משתנה רק מקבלן לקבלן. 
בין מכרז למכרז משרד החינוך משנה 
את הדרישות מהקבלן, ובפועל משנה 
מעט את התכנית, אך הוא עושה זאת בלי 
ממשק ממשי עם השטח. בוועדת המכרז 
של המכרז האחרון לא ישבה מורה אחת 
לרפואה ולא ישב אף גורם אחר שמכיר 
את התכנית ברזולוציה של התלמיד. יש 
מתח בין מי שמפעיל את התכנית בשטח 
וברמה הניהולית לבין ההכתבות שבאות 

ממשרד החינוך ומהקבלן. 
ההפרטה נותנת חינוך פחות טוב בשכר 
יותר נמוך וללא ביטחון תעסוקתי. זו 
פגיעה משולבת הן בתנאי העבודה של 
המורים והן באיכות החינוך שזוכים לו 

התלמידים.

מסגרות הלימוד שלנו פועלות גם בשעות 
הערב. העבודה נעשית בקבוצות קטנות, 
ולפעמים גם באופן אישי )מורה מול 
תלמיד(, לפי הצורך. אנחנו, המורים, 
אמונים על ההיבט הפדגוגי אבל יש 
גם היבט רגשי מאוד חשוב. התלמידים 
שלנו שבעי אכזבות. במקרים רבים 
אלה תלמידים שאבדו אמון במערכת 
ובעצמם. בנוסף לעבודת ההוראה יש 

פה עבודה אישית מורכבת. 
כיצד מועסקים המורים בתכנית?<< <

עינת: תכנית היל"ה התחילה בשנות 
השמונים ומראשיתה היא היתה "תכנית 
מופרטת", כלומר, מורי התכנית לא 
הועסקו על־ידי משרד החינוך אלא על־
ידי קבלן. חשוב לציין שאנחנו מורים 
לכל דבר, עם תעודת הוראה ותארים 

אוניברסיטאיים. 
עד לאחרונה קיבלנו תשלום רק על שעת 
הוראה בפועל. לא קיבלנו שכר בחגים 
ובחופשות ולא על שיעור שהתבטל. אם 
התלמידים יצאו לטיול או שהתלמיד לא 
התעורר בבוקר, לא שילמו. אני הכנתי 
את השיעור והגעתי לכתה, אבל אם 

התלמידים לא הגיעו - לא שילמו לי.
ההעסקה היא דרך חברות קבלן שאתן 
מתקשר משרד החינוך. כשמתחלף קבלן 
המורים מפוטרים. לא שומרים על זכויות 
סוציאליות ולא על ביטחון תעסוקתי. 
בסוף השנה אין הבטחה שימשיכו להעסיק 
אותך בשנה הבאה. אין גם הבטחה להיקף 
משרה, כך שגם במהלך השנה אנחנו לא 
יודעים האם יהיה לנו אותו היקף משרה 
ושעות בחודש הבא. אנחנו במצב של חוסר 

ביטחון תמידי בקשר להכנסות שלנו.
משרד החינוך טוען שהסיבה לכך היא 
שהתכנית צריכה להיות מותאמת לילד, 
ולשם כך נחוצה גמישות מקסימלית. אין 
ספק שצורת ההעסקה הזאת "גמישה" 
מאוד, אלא שהגמישות הזו היא לחלוטין 
על חשבון המורים והיא מביאה לנשירה 
של שליש מהמורים בין שנה לשנה. זאת 
עזיבה אדירה. זה פוגע ביכולת להתמקצע 
בעבודה במערכת הזאת, עם סוג התלמידים 
הזה, וגם פוגע ביציבות של התלמידים, 
שגם כך האמון שלהם במערכת קטן. הם 
חוזרים בסוף החופש ופוגשים מורים 

חדשים שהם לא מכירים...

יציגות: ארגון 
עובדים נחשב יציג 
בחוק הישראלי אם 

חברים בו שליש 
או יותר מהעובדים 

במקום העבודה. 
ארגון יציג יכול 

לשאת ולתת עם 
ההנהלה על תנאי 

כל העובדים 
במקום עבודה 

ולחתום על הסכם 
קיבוצי.

> >> 
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לקבלן אין 
טווח ארוך. 

הוא נמצא פה 
למשך תקופת 
המכרז. אין לו 
מניע להשקיע 

בתכניות לטווח 
ארוך. להפרטה 

יש השפעה 
הרסנית על 

המקצועיות של 
התכנית

שלהם. כמובן שאנחנו לא מוכנים להשלים 
עם פגיעה כזו בתלמידים ובמורים ואנחנו 
מתכוננים להיאבק בקיצוץ הזה בכל כוחנו.

ובכל זאת, הגעתם להישגים חשובים << <
בשיפור תנאי ההעסקה.

עינת: הגענו להישגים חשובים, אבל 
המטרה הסופית שלנו היתה ונשארה: 
לעבור להעסקה ישירה של משרד החינוך. 
חיוני מבחינת תנאי העסקה של  זה 
המורים, אבל לא פחות מכך, מבחינת 
ההצלחה הפדגוגית של התכנית. משרד 
החינוך צריך לקחת אחריות על התלמידים 
כמו על שאר התלמידים.  הנושרים 
"העסקה ישירה" היא, לכן, היעד הסופי. 

אתן קוראות, בעצם, להלאמה של << <
תכנית היל"ה?

עינת: כן, בהחלט. היל"ה היא תכנית 
לאומית חשובה ואסור להתייחס אליה 
כאל בן חורג במערכת. התלמידים בהיל"ה 
הם דווקא אלה שאיתם מדינת ישראל 
נכשלה כבר לפחות פעם אחת. אין זה 
ראוי שהמדינה תיסוג מאחריותה כלפי 

התלמידים האלה. 
בעקבות מה שאתן עברתן, האם את << <

ממליצה לעובדים להתארגן?
עינת: אני רק יכולה להגיד שאחרי שניסינו 
כל מני דרכים לשינוי המצב, הסתבר 
לנו שהתארגנות עובדים היא הדרך 
האפקטיבית שיכולה להביא להישגים.///

יש << < השנה  שמתחילת  מבין  אני 
התפתחויות לא טובות ביחסים עם 

משרד החינוך.
עינת: חשבנו שאנחנו נכנסים לשנה 
אופטימית יותר בתכנית היל"ה ושלפחות 
פרק חשוב במאבק שלנו קרב לסיומו, אבל 
עם פתיחת שנת הלימודים הזו הסתבר 
לנו שמשרד החינוך ביצע קיצוץ עמוק 
בשעות ההוראה בתכנית. מישהו במשרד 
החינוך שכח לתקצב את התכנית והפתרון 
של משרד החינוך זה קיצוץ שעות הוראה. 
מדובר בפגיעה קשה מאוד ביכולת שלנו 
לספק השכלה ברמה נאותה ומתאימה 
לתלמידינו. המשמעות עבור תלמידים 
רבים היא שלא נוכל לתת להם מענה 
מתאים והם לא יצליחו להשלים תעודות 
השכלה ותלמידים נוספים אחרים פשוט 
לא יכולים להתחיל ללמוד בתכנית בגלל 
שבהעדר שעות הוראה מרכזי ההשכלה 
פשוט לא יכולים לקבל תלמידים נוספים. 
יש כ-20,000 נערות ונערים נושרים בשנה 
ופחות משליש מהם נמצאים במסגרת 
טיפול כלשהי. אם שעות ההוראה שקוצצו 
לא יוחזרו יהיו לנו עוד הרבה בני נוער 
ללא כל מסגרת וללא השכלה בסיסית. 
בני נוער שנושרים מהמערכת נמצאים 
בנקודה קריטית של חייהם והשאלה היא 
איך אנחנו מסייעים להם להתמודד איתה. 
השכלה היא מרכיב חשוב בבניית ביטחון 
וביצירת כיוון התפתחות. אם אנחנו לא 
נותנים להם הזדמנות להשכלה, אנחנו 
מפקירים אותם בדיוק בנקודת השפל 

יש לנו ועד נבחר של 15 חברים ומעגל 
הפעילים כמובן רחב בהרבה. 

איך התנהל המאבק?<< <
עינת: עד לאחרונה, הזכיינית שהפעילה 
החברה  היתה  היל"ה  תכנית  את 
למתנ"סים. כשהקמנו ועד יציג ביקשנו 
לשבת איתם למו"מ והם דחו אותנו. רק 
אחרי שהכרזנו על סכסוך עבודה הם 
ישבו לדבר, אבל מסמסו את המשא 
ומתן לאורך כל הדרך וטענו שהכתובת 
היא משרד החינוך. משרד החינוך מצדו 
סירב לדון אתנו )למעט פגישה אחת 
עם מנכ"לית המשרד( בטענה שהוא 

לא המעסיק שלנו. 
זה סוג של מלכוד שבו כולם מסירים 
מעצמם אחריות. אנחנו לא קיבלנו את זה 
ונאבקנו גם בחברה למתנ"סים וגם במשרד 
החינוך בהפגנות, תקשורת וגם בהשבתות. 
במהלך שנת הלימודים הקודמת שבתנו 
עשרה ימים, יום בכל פעם. זה היה צעד 
מאוד מאוד קשה עבורנו, כמורים שמאוד 
מחויבים לתלמידים, והשביתה באה רק 
אחרי שכלו כל הקיצים והבנו שאין מנוס 

אלא לשבות. 
בעקבות המאבק שלנו משרד החינוך שינה 
את המכרז. הרבה מתנאי ההעסקה והשכר 
שופרו, ומעכשיו רוב ההעסקה תהיה 
במשרות וחלקי משרות ולא לפי שעות. 
נמשיך להיות מועסקים כעובדי קבלן, אבל 

עם שיפור משמעותי בתנאי ההעסקה.

>>
>

צילום: אלון שרף
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מורה 
מופרט 

או מורה 
פרטי? 

 אז אולי בכל זאת יש שכר למחאה? 
על  הודיע  סער,  גדעון  החינוך,  שר 
כוונתו להוציא לפועל את המלצת ועדת 
טרכטנברג ליישום יום לימודים ארוך 
בבתי־הספר ובגנים לגילאי 3-9. אכן, 
סיבה למסיבה. אך חלקה השני של הודעת 
סער מטריד הרבה יותר: יישום התכנית 
ייעשה על־ידי עובדי קבלן, אשר יועסקו 
על־ידי הזוכים במכרז חיצוני כלל־ארצי, 
ולא על־ידי המורים הקבועים בבתי־

הספר. לטענת סער, הבחירה היא בחירה 
אידיאולוגית במוצהר - אין לו ולמשרדו 
כל כוונה להעסיק אלפי עובדים נוספים.
 - רבות  השלכות  יש  זו  לעמדה 
אידיאולוגיות, חינוכיות וכלכליות. מן 
הבחינה האידיאולוגית, עמדה זו של סער 
מבהירה מעל לכל ספק, כי השיקולים 
המנחים את משרד החינוך אינם קשורים 

כלל לחינוך. כשהם מכניסים כוח אדם 
לא מקצועי, בעלות נמוכה וללא כל 
מחויבות, לתוך המערכת הציבורית הם 
מונחים משיקול אחד בלבד - הפרטה. 
ההפרטה איננה תוצר הלוואי של המהלך, 
היא האקסיומה שמנחה את הפעולה 
כולה. משרדי החינוך והאוצר טוענים, כי 
האלטרנטיבה היחידה העומדת לרשותם 
מלבד העסקה דרך קבלן כוח־אדם היא 
העסקתם של אלפי מורים קבועים בתקן 
נוסף, ואת זה אין למשרדי הממשלה כל 
כוונה לאפשר. אך הלא זו שטות גמורה. 
ראשית, מי אמר שלא ניתן להיעזר בכוח 
האדם הקיים? הרי גם כך, רפורמת 
"אופק חדש" אמורה היתה להאריך את 
יום הלימודים בבתי־הספר היסודיים 
כמעט עד לשעה ארבע. כלומר, מה 
שצריך לעשות הוא למצוא את המורות 
אשר נכונות להאריך את יום העבודה 
שלהן בעוד מעט. שנית, בבתי־הספר 
נמצאים כבר כיום מאות ואלפי צעירים 
בשנת־שירות ובשירות לאומי אשר 
מסייעים לצוות החינוכי הקבוע. כיום, 
אופי העבודה של צעירים אלו נתון 

יום לימודים ארוך 

בבתי�הספר יכול 

להיות הזדמנות 

פז למורים לייצר 

מערכת יחסים 

אמיתית יותר עם 

תלמידיהם. אלא 

שמשרד החינוך 

מעמיד במרכז 

הרפורמה את 

ההפרטה ומתכנן 

אותה כמכרז 

ענק להעסקה 

קבלנית. אנחנו 

עוברים ממורים 

קבועים למורים 

מופרטים, ומשם 

קצרה הדרך 

למורים פרטיים 

רועי פרלשטייןדביר

>>>
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אם נרצה 
להבין עד 

כמה ההפרטה 
היא המנוע 

האידיאולוגי 
של המהלך 
כולו, די לנו 
שנבחין בכך 

שבמסגרת 
המכרז גם 

הפיקוח על 
הארכת יום 

הלימודים 
יופרט! 

לחלוטין לשיתוף־פעולה מצד מנהלת 
בית־הספר. מדוע לא להעצים צעירים 
אלו, שעל תרומתם וערכם הייחודיים 
במסגרת הבית־ספרית ניתן לכתוב מאמר 
נפרד, ולהאציל עליהם את האחריות 
לקיום מסגרת חינוכית משמעותית 

בשעות הצהרים? הלא הם כבר שם!
יש למשרד החינוך גם אפשרויות נוספות - 
העסקת סטודנטים בתקנים זמניים היא 
רק דוגמה אחת לכך. אך אם נרצה להבין 
עד כמה ההפרטה היא המנוע האידיאולוגי 
של המהלך כולו, די לנו שנבחין בכך 
שבמסגרת המכרז גם הפיקוח על הארכת 
יום הלימודים יופרט! תפקיד הרגולטור 
של משרד החינוך יתבצע באמצעות 
אתר אינטרנט. הקבלנים יחויבו להזין 
לאתר את כל הפעולות שלהם במסגרת 
המכרז, וכולנו נידרש לסמוך על תום הלב 
והרצון הטוב של הצדדים המעורבים. אך 
המטרה תושג - משרד החינוך לא ירחיב 
את פעולותיו, וכולנו נזכה לראות את 
פעולתו של השוק החופשי על היקרים 

לנו מכל - ילדים בגילאי 3 עד 9. 

פוטנציאל לא ממומש
איזו פעולה יפעל השוק על ילדינו? 
ניתן לזהות כמה תחומים אפשריים: מן 
ההיבט החינוכי, המכרז הקבלני להארכת 
יום הלימודים הוא פיספוס של הזדמנות 
הפוטנציאל  על  לדבר  אדירה, שלא 
לפגיעה של ממש בילדים. יום לימודים 
ארוך יכול להיות הזדמנות פז למורים 
לייצר מערכת יחסים עמוקה ואמיתית 
יותר עם תלמידיהם. זו יכולה להיות 
דרך להעמיק ולהעשיר את הרפורמה 

במערכת החינוך ולהפוך אותה למהלך 
חינוכי אמיתי, אשר מאפשר לתלמידים 
להכיר את מוריהם מזווית מעט אחרת, 
לבנות איתם אמון ולהרחיב את טווח 
הפעילויות שמעניק בית־הספר לילדים. 
אך במסגרת המכרז, במקום שעות רבות 
יותר עם אדם מוכר יצטרכו התלמידים 
להתמודד עם מבוגר נוסף שהם בקושי 
מכירים ושאין לו כל מחויבות חינוכית 
כלפיהם. זה יהיה בעצם לא יותר מאשר 
בייביסיטר, אך כזה שאף אחד מאיתנו 
לא היה רוצה לעשות : בייביסיטר על 
30 ילדים עייפים. שלא לדבר על כך 
שהבייביסיטר הזה עלול להתחלף כל יום 
בלא שתהיה לילדים יכולת לחזות את 
מי הם יפגשו. המכרז עצמו אינו מחייב 
את הזכיין לכל רציפות שהיא בנוכחות 
המועסקים ואינו מציב דרישות להעסיק 
אנשים שעברו הכשרה, כך שאפילו 
תחושות הקביעות והסדר החשובות 
כל־כך לילדים לא יתקיימו בשעות אלו. 
המהלך יגביר את תחושת הניכור של 
התלמידים מהמערכת, יקשה עליהם לתת 
אמון ולבטוח במבוגרים שהם פוגשים 
ובעיקר ילמד אותם לראות את בית־

הספר כמסגרת ריקה, שאמורה להרחיק 
אותם מן הרחובות עד שהוריהם ישובו 
מן העבודה. מטרה ראויה ללא ספק, אך 
רחוקה מלהצדיק את המשאבים העצומים 

שמשקיעה המדינה במערכת. פעם נוספת 
אנו מגלים, כי מטרת בית־הספר אליבא 
דמשרד החינוך איננה לגדל בני־אדם 
טובים יותר, כי אם להוות בייביסיטר 
מפואר לילדים בעת שהוריהם ממלאים 
את תפקידם כאזרחים צייתנים ויצרניים, 
עד אשר יגיע תורם של הילדים להחליף 

את הוריהם בתפקיד.
אבל גם אם לא נתבונן במערכת החינוך מן 
הזווית החינוכית, אלא נאמץ את הזווית 
הכלכלית, שהיא היחידה שמעניינת 
כנראה את שר החינוך שלנו, צצים לא 
מעט סימני שאלה. מבחינת שר החינוך 
השאלה המנחה היחידה בבואו ליישם 
את הרפורמה היא - "איך להפיק את 
הרווח הפוליטי הגדול ביותר תמורת 
ההשקעה הקטנה ביותר?" במקרה הזה, 
התשובה של סער היא הכנסת סטודנטים 
עובדי קבלן למלא את מקומם של אנשי 

החינוך הקבועים.
אבל משרד החינוך עצמו הרי אומר 
שהארכת יום הלימודים תאפשר חיסכון 
של אלפי שקלים בשנה על־ידי הגדלת 
יכולת ההתפרנסות של ההורים והחיסכון 
בצורך למצוא מסגרות חלופיות לילדים. 
כלומר, למהלך יש גם היבטים כלכליים 
חיוביים, שאמורים לכסות לפחות חלק 
מההוצאות על הארכת יום הלימודים. 
מי מאיתנו לא מכיר כמה וכמה אימהות 
שעובדות רק במשרה חלקית משום שהן 
צריכות להיות בבית כאשר הילדים חוזרים 

רועי פרלשטיין�דביר הוא מורה בבית�הספר התיכון 'ברנקו וייס' בבית�
 /// roey@tamuz.org.il :שמש, חבר הקיבוץ העירוני 'תמוז' /// דוא"ל

perlsteindvir.wordpress.com :אתר

////////////////////////////////////////////////////////////////// ן  ו ח ר ק ה ה  צ ק  ////

לאחרונה נפסק שתוצאות מבחני המיצ"ב של כל בית ספר יפורסמו לציבור, מה שעלול 
לפגוע קשות בדימוי העצמי של בתי ספר שמשרתים אוכלוסיות מוחלשות. לפי דו"ח של 
מרכז אדוה, נתון אחר שדווקא נשאר מוסתר הוא התקציב שמקבל כל בית ספר, בעיקר 

מכיוון שחלקים נרחבים מהתקציב אינם מועברים בכסף אלא בהשתתפות ישירה של 
גופים כמו הרשות המקומית ומשרד החינוך בתשלום למורות ואספקת שירותים שונים. 

ייתכן מאוד שבתי הספר החזקים דווקא מקבלים תקציבים מוגדלים בגלל שהם נמצאים 
ברשויות חזקות או בקשרים טובים יותר עם משרד החינוך, מה שעלול להגדיל את 

http://tinyurl.com/c4buxlv :הפערים.   עוד על הנושא במרכז אדוה
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יום לימודים 
ארוך יכול 

להיות הזדמנות 
פז למורים 

לייצר מערכת 
יחסים עמוקה 
ואמיתית יותר 

עם תלמידיהם. 
אך במסגרת 

המכרז, במקום 
שעות רבות 

יותר עם אדם 
מוכר יצטרכו 

התלמידים 
להתמודד עם 

מבוגר נוסף 
שהם בקושי 

מכירים 

יש כאן שיעור שכולנו כבר למדנו, אבל 
חשוב לשוב ולהזכיר: אין רפורמה טובה. 
איכות הרפורמה נקבעת תמיד על־ידי 
אופן היישום שלה, ואופן היישום של 
הרפורמה נקבע על־ידי האידיאולוגיה של 
מי שמיישם אותה. במקרה הנוכחי, מי 
שמיישם אותה שם לו למטרה לייבש את 
החינוך הציבורי, כפי שעושה הממשלה 
לכל שירות ציבורי שהיא יכולה לשים 
עליו את ידיה. מטרת הרפורמה היתה 
ראויה: לאפשר לילדים שהות ארוכה 
יותר, כולל ארוחת צהרים חמה, במוסד 
החינוכי בו הם מבלים ממילא. התוצאה, 
כמו במקרים רבים אחרים, תהיה הפוכה: 
השירות הציבורי שוב יוכח כלא איכותי 
ולא ראוי; רמת האלימות בין הילדים - 
שיהיו עכשיו עייפים ומשועממים יותר, 
וללא השגחת מבוגר משמעותי - רק 
תגבר; וכל מי שרק יוכל להרשות לעצמו, 
יבריח את ילדיו מן השירות הציבורי 
הקלוקל אל מנעמי השוק הפרטי. בשורה 
התחתונה, אנחנו נמצאים בעיצומו של 
תהליך ההתפוררות של מערכת החינוך 
הציבורית. אנחנו עוברים ממורים קבועים 
למורים מופרטים, ומשם קצרה הדרך 

למורים פרטיים. ///

המורים של השיעורים 
המשעממים

אפשר גם להביט בעניין זה מזווית נוספת. 
על־פי הערכות משרד החינוך, כ-40% 
מהתלמידים נעזרים בשיעורים פרטיים 
במקצוע אחד לפחות, ושוק השיעורים 
הפרטיים בארץ מגלגל כמיליארד )!( 
ש"ח בשנה. השוק הזה פועל רובו ככולו 
בשחור, וגם אם ניקח בחשבון שיעור מיסוי 
של 10% בלבד, מדובר בהפסד הכנסות 

למדינה של מאה מיליון ש"ח בשנה! 
למה אני מכניס לעניין את המורים 
הפרטיים? כי רבים מן המהלכים של 
האחרונות,  בשנים  החינוך  משרד 
אשר מונחים על־ידי היגיון ההפרטה, 
מובילים לתוצאה חינוכית אחת קשה 
ביותר - החלשת מעמדו של המורה 
בכיתה. באופן גובר והולך, את שיעורי 
האמנות, המוזיקה ושיעורים "מהנים" 
אחרים מעבירים מדריכים חיצוניים, 
והמורים הקבועים נותרים עם השיעורים 
המשעממים, שמי צריך אותם בכלל. 
היעזרות במורה פרטי היא נפוצה ביותר, 
כי בכל מקרה "המורים הפרטיים הם גם 
טובים יותר מן המורים במערכת", ו"מי 
יכול בכלל ללמוד בכיתה של 40 ילדים?". 
עכשיו מכניסים סטודנטים כדי ליישם 
את התכנית של יום הלימודים הארוך 
במקום לפתוח למורים הקיימים חלון 
הזדמנויות לעבודה ערכית משמעותית 

עם התלמידים.

מבית־הספר? משרה חלקית גוזרת הכנסה 
נמוכה יותר. כלומר, במקרה הטוב, פחות 
הכנסה פנויה למשפחה, שהיתה יכולה 
לצאת על צריכה; במקרה הפחות טוב - 
עוד משפחה לטיפול רשויות הרווחה; 
ובכל מקרה פחות מסים לקופת המדינה.

אם נמשיך בכיוון הזה - כיום ישנן עשרות 
ומאות מועדוניות לילדי גן ויסודי, אשר 
פועלות בדיוק בשעות אלו עם תקציבים 
קיימים של משרדי החינוך והרווחה. אם 
כל הילדים יהיו בבית־הספר עד השעה 
16:00, האם לא נכון יותר להעביר, 
קודם כל, לפחות חלק מהתקציבים 
הללו למימון הרפורמה? וזה עוד בלי 
לדבר על החסכון ש"תזכה" בו מערכת 
הרווחה הקורסת כתוצאה מכך שילדים 
ישוטטו פחות שעות ברחובות, על כל 

המשתמע מכך.
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Brandon Fick :צילום

 אם ניכנס לחנות בסין, ארצות הברית 
וניו זילנד ונבקש "דיבל מס' 7" - נקבל 
שלושה דיבלים בגודל זהה. בכל סניף 
המבורגרים בעולם, משקלו של ההמבורגר 
יהיה זהה ויהיה לו את אותו הטעם. 
בדומה לזה ומאותן סיבות, ילדים בכל 
העולם שותים היום קולה, לובשים 
ליווי'ס ומשחקים אנגריבירדס. אנחנו 
מחונכים לא רק להתרגל לסטנדרט אחיד 
אלא אפילו להתפעל מכך שבמקומות 
שונים בעולם נמצא את אותו הסטנדרט, 

אותו השטאנץ.
מה לזה ולבגרויות? נער בדואי מרהט, 
חילוני  נער  מחיפה,  נוצרייה  נערה 
מהרצליה פיתוח ונערה שומרת מצוות 
מירושלים - וזאת בלי שהזכרנו הבדלים 
בינאישיים ביכולות, בסגנון, בתחומי 
עניין - כולם נמדדים עם סיום לימודיהם 
בסרגל אחיד: סרגל הבגרויות. קוראים 
לזה סטנדרטיזציה, שטאנציזציה, האחדה.

עד כמה האחידות הזו מחוברת ורלוונטית 
לכל אדם?

הבגרות בצורתה 

הנוכחית היא כלי למיון 

תלמידים שמנציח 

פערים ולא מספק 

הזדמנות למוביליות. 

תהליך הלמידה לקראת 

הבגרויות לא מצליח 

לגרום לחומרים 

הנלמדים להיות 

רלוונטיים למורים 

ולתלמידים. דרישה 

לשינוי הומני בבחינות 

הבגרות בעקבות 

המחאה החברתית של 

קיץ 2011

על בגרויות, 
סטנדרטיזציה 
וצדק חברתי

גילה אמיתי ויולי חרומצ'נקו

> >> 

ד"ר גילה אמיתי לימדה וניהלה מערכות השכלה לנוער מנותק ובסיכון גבוה, מרצה לחינוך 
וקרימינולוגיה באוניברסיטה עברית ובמכללת עמק�יזרעאל ופעילה בוועדת החינוך של 

 gila.amitay@gmail.com :מאהל רוטשילד /// דוא"ל

יולי חרומצ'נקו היתה בעבר עיתונאית ב"כל העיר", "ידיעות אחרונות" ו"הארץ" בתחומי 
הרווחה והחינוך. היום מלווה בתי ספר בתהליכי שינוי במסגרת עבודתה במכון לחינוך 
yulie.khro@gmail.com :דמוקרטי, ופעילה בוועדת החינוך של מאהל רוטשילד /// דוא"ל
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צילום: אופק סיטבון

נער בדואי 
מרהט, נערה 
נוצריה מחיפה, 
נער חילוני 
מהרצליה 
פיתוח ונערה 
שומרת מצוות 
מירושלים 
כולם נמדדים 
 עם סיום 
לימודיהם 
בסרגל אחיד: 
סרגל הבגרויות

בחשבון בבניית מערך הלימודים. הנושאים 
לרוב אינם רלוונטיים לחייו של התלמיד 

ולכן הלימוד פחות משמעותי. 
מקצועות  כי  ולהיזכר  לחזור  חשוב 
הלימוד מזמנים הרבה נושאים רלוונטיים 
ומשמעותיים. ספר התנ"ך, למשל, מעלה 
את הסוגיות המהותיות לחיי כולנו - קנאת 
אחים, אהבת אמת, נאמנות לחבר ועוד. 
אך אופי הלימוד השטחי מאיץ בתלמיד 
לשנן כמות של חומר על פני העמקה בו, 
שוחק את הרלוונטיות ומאפשר למורה 
רק התעמקות חלקית מאוד בתכנים שהיה 
מעוניין להתמקד בהם. חקירה לעומק של 
תכנים מסוג זה יכולה להפוך כל מורה 
לאיש חינוך בעיני תלמידיו והוריהם, 
באשר הוא הופך לדמות משמעותית 
גם מחוץ לכיתה. מורה שנוגע בסוגיות 
חיים מהותיות ונותן מרחב לבחון אותן 
ולהתייחס אליהן במקושר לנושאים 

הנלמדים.

בספטמבר 2011: "מדוע הטילה ארצות 
הברית פצצות אטום על הירושימה 
ונגסקי? אני לא יודעת. אין לי תשובה 
לשאלה הזו". בשיעורים היא מסבירה 
על מהלך המלחמה במקום להתעמק 
בסוגיה ערכית זו, שנראית לה חשובה 
הרבה יותר. כך נפגע מקומו של המורה 
בטיפוח הסקרנות הטבעית של התלמידים 
וטיפוח האינטואיציות הערכיות, והוא 
הולך והופך לכלי לטיפוח יכולות שינון 

ועמידה בלחץ.
מערך בחינות הבגרות פוגע, אם כך, 
בחירותו המקצועית של המורה. הכפיפות 
לבגרות מחייבת את המורה  ללמד סוגיות 
שלא על פי העניין שלו ושל התלמידים. 
המורים והתלמידים כלל אינם מובאים 

אז מה הבעיה עם 
הבגרות?

בחינות הבגרות - המבחנים הסטנדרטיים 
הנמצאים במוקד תשומת לב התלמידים 
והמורים במשך שנות התיכון – עמדו 
במהלך מחאת 2011 במרכזו של שיח 
פעילים ביקורתי. בהתארגנויות בתחום 
החינוך שקמו בקיץ 2011 כמו "ועדת 
החינוך של מאהל רוטשילד", דובר על 
בחינות הבגרות כמעין נקודה ארכימדית 

לבחינת כלל מערכת החינוך.
בחינות הבגרות, המהוות מבחן סטנדרטי 
כלל ארצי, משפיעות הן על ההוראה 
והן על הלמידה בכלל המערכת. הצורך 
להצליח בבחינות הבגרות - המהוות כלי 
מיון תעסוקתי ואקדמי, דהיינו משפיעות 
על קבלה לעולמות התעסוקה וההשכלה 
הגבוהה - יוצר הוראה המתרכזת בהבנת 
השאלות שיישאלו בבחינות. כפי שהציגה 
זאת מורה להיסטוריה ואזרחות בכנס 
מחדש"  בחינה   - הבגרות  "בחינות 
שערכה ועדת החינוך של מאהל רוטשילד 
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הביקורת על 
המבנה הנוכחי 

של הבגרות 
עמדה במרכזן 

של כמה ועדות 
מקצועיות 

גדולות )ועדת 
בן פרץ, ועדת 
דוברת(, ושל 
ניסוי פדגוגי 

מקיף )בגרות 
2000(. אבל 

שינויים 
מהותיים לא 

־קרו בעקבו
תיהם

לפיה  הישראלית–התפיסה  החינוך 
התלמידים כולם זהים, וניתן למדוד 
אותם בסרגל אחיד. תפישה זו הופרכה 
על ידי הוגים חינוכיים כהווארד גרדנר 
)אינטליגנציות מרובות(, רוברט סטרנברג 
)סגנונות למידה מגוונים( ואחרים עוד 
בשנות השמונים. אבל כנראה שצריך 
היה גל של מחאה חברתית כדי להפוך 
את השיח הזה משיח חינוכי־מקצועי, 
המתקיים רק בחדרי מורים, לשיח פוליטי: 
דרישה לעיצוב אחר של מערכת החינוך 
עבור הציבור הרחב. דרישה זו אף כרוכה 
בדרישה הכוללת לראות את האדם ואת 

צרכיו כראשונים וראשיים.
החינוך  לפעילי  שבמקביל  מעניין 
הישראלים פרסמה קבוצת מחנכים 
 "occupy" המובילים מחאה במסגרת
האמריקאית מכתב גלוי לנשיא ארה"ב, 
ברק אובמה. גם במכתב זה הדרישה 
ריבוי  את  להפסיק  היתה  העיקרית 
המבחנים הסטנדרטיים, ולאפשר לאנשי 
החינוך לעצב את המערכת כולה אחרת, 
בראיה הומניסטית של האדם, מורה 
כתלמיד, במרכז. חוסר הנחת ממערכת 
חינוכית המהווה כלי כלכלי למיון והצבה 

הנו, כך אפשר להבין, גלובלי.
הערעור על הסרגל האחיד, על האופן שבו 
מודדים הצלחה, אופייני במחאה לא רק 
לפעילי החינוך. ניתן למצוא תהליך מקביל 
בתחום הכלכלי למשל, תחום שנתפס 
כשדה שיח מקצועי גרידא. גם בתחום 
זה נפתח במהלך המחאה דיון ציבורי ער 
סביב השאלה האם צמיחה היא המדד 
היחיד לפיו מודדים הצלחה כלכלית, 
והאם יעד הגירעון הוא נתון מקודש שיורד 
הערעור על  כמות־שהוא מן השמיים. 
המדדים המקובלים בשיטת ההתנהלות 
הליברלית הוא אחד המאפיינים המייחדים 
את מחאת קיץ 2011, ומבדילים אותה 
ממפגני מחאה חברתית קודמים בישראל. 
אין כאן רק מאבק על משאבים אלא על 
האופן שבו מגדירים אותם, בכלכלה 
כמו בחינוך, ודרישה שהמדדים עצמם 
ישקפו ערכים כמו צדק ושוויון. מכאן 
נובע שכל עוד בחינות הבגרות נותרות 
במתכונתן, לא הושג צדק חברתי. ///

מה כדאי לשנות?
למרות כל מה שנאמר עד כאן, האמירה 
המרכזית אינה ביטול מבחני הבגרות. 
סטטיסטית  אם  גם  כי  לזכור  חשוב 
הבגרויות לא הוכחו ככלי למוביליות 
חברתית, במקרים פרטיים, יש לבגרויות 
תפקיד בניעות החברתית. בנוסף, קיים 
קושי לוותר על מדידה כיוון שזו נתפסת 
כמשוב על למידה. קיים גם צורך אמתי 
בהערכה תקפה ומהימנה לתהליכי הוראה 

ולמידה.  
הבעיה אינה בבגרויות אלא במערכת 
מבחני הבגרות הקיימת היום. מערכת 
שמזניחה את החינוך, שמוותרת על 
רלוונטיות למורה ולתלמיד, מערכת 
שמתאפיינת במיעוט זמן ואמצעים 
ובהפניית גב להעמקה ולצמיחה של 
התלמידים ושל המורים כסובייקטים 
והרי אלה  אוטונומיים, ביקורתיים. 
מטרות החינוך בחוק החינוך הממלכתי.

הביקורת על המבנה הנוכחי של הבגרות 
עמדה במרכזן של כמה ועדות מקצועיות 
גדולות )ועדת בן פרץ, ועדת דוברת(, ושל 
ניסוי פדגוגי מקיף )בגרות 2000(. אבל 
שינויים מהותיים לא קרו בעקבותיהם. 
קוסמטיות,  הקלות  אמנם  התווספו 
פופוליסטיות - מועד הגשה לבגרות, 
צמצום בחומר, פירוק לשאלונים - אך 
ועכשיו, בעקבות  שום שינויי מהותי. 
פעילות מחאת החינוך בשנה האחרונה 
וכניסיון לצבור נקודות של פופולריות 
פוליטית )יאיר לפיד דיבר על זה קודם(, 
הקים שר החינוך, גדעון סער, ועדה 
מקצועית נוספת, שאמורה עד סוף קיץ 
2012 לגבש המלצות לשינוי הבחינה. אבל, 
כאמור, שום דבר לא מבטיח שהמלצותיה 
לא ייקברו באחת ממגירות המשרד, 
או יתרדדו לכדי שינוי קוסמטי נוסף. 
ויש לציין עוד ששינויים מרחיקי לכת 
במערכת לא חייבים בהכרח לנבוע מדיוני 

ועדה או מדו"ח כבד ראש.

שינוי בהקשר רחב 
את הביקורת של מחאת החינוך נגד 
מבחני הבגרות יש לבחון בהקשר רחב 
יותר. ביקורת זו מייצגת ערעור כולל על 
הפרדיגמה השמרנית לפיה פועלת מערכת 

זאת ועוד - למרות שמאמרים אינספור 
נכתבו על מיומנויות המאה ה-21 ועל 
הצורך להכליל אותן כחלק משמעותי 
הבחינה  מבנה  הלימודים,  בתכנית 
והלימודים אינם מתואמים כלל למהפכת 
המידע. הרי כל תוכן שיילמד ישתנה 
בעוד כמה שנים )אם רק נתבונן על 
השינויים המהותיים שעבר הנרטיב 
ההיסטורי של מדינת ישראל על פי ספרי 
הלימוד נגלה, שההיסטוריה משנה את 
פניה ללא הרף(. המיומנויות של קריאת 
תכנים באופן ביקורתי והסתגלות גמישה 
לעולם המשתנה ערכית וטכנולוגית, 
הן המיומנויות שיסייעו לבוגר מערכת 
החינוך להיות משתתף פעיל, יצרני 

ויצירתי.
חוק חינוך ממלכתי מציין אמנם מטרות 
מפורשות למערכת החינוך, אבל ההצלחה 
במבחני הבגרות נותרה מטרת־על יחידה 
אליה מכווננת המערכת כולה, מהגן ועד 
י"ב. הבגרות נתפסת כיום גם כשוט 
היחיד שנותר בידי המורים להבטיח את 

המוטיבציה של התלמידים. 
מה היא אם כן מטרת בחינות הבגרות? 
למעשה הן משרתות פונקציה אחת, 
שכלל לא קשורה להיותן תוצר סופי 
של מערכת חינוכית: הבגרות כיום היא 
כלי ממיין לעולם ש"אחרי בית הספר". 
אבל גם ככאלה בחינות הבגרות הן כלי 
בעייתי מאוד. רק פחות ממחצית מבוגרי 
התיכונים עומדים בבחינות, והמתאם 
הגבוה ביותר להצלחה הוא מצבם הסוציו־

אקונומי. כלומר, באופן אבסורדי, ארץ 
הלידה של הסבים משפיעה על ציוני 
הבגרות ועל עתיד התלמיד לאחר שעזב 
את מערכת החינוך, הרבה יותר מטיב 
בית הספר ואיכות המורים. כך, למערכת 
החינוך תפקיד מזערי, אם בכלל, ביצירת 

הזדמנויות למוביליות חברתית.
שינוי מהותי באופני ההוראה, הלמידה, 
במעמדו של המורה כמחנך ובמעמדו 
ומקומו של התלמיד כסובייקט אוטונומי 
בכיתה מחייב, אם כך, שינוי מהותי 

במערך בחינות הבגרות.
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ם  הבאי כים   ברו

 לאלקטרז, 
נא להוציא מחברות חשבון

יפתח גלבוע

 כדי לצאת למאבק כנגד מוקדי סמכות הפועלים כנגדך, לא מספיק לזהות אותם, 

 ברוכים הבאים ל"פרויקט אלקטרז" - 

קווים לדמות בית ספר לגידול מהפכנים

צריך להתרגל לעמוד מולם. 
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שלב פוקח 
עיניים בתהליך 

זה התרחש 
כאשר רפורמה 
לייבוש מסלול 

לימודים הנשען 
על הפדגוגיה 

הביקורתית 
הקלאסית 

והמודרנית 
עברה ללא 

התנגדות או 
מאבק מצד 
המרצים או 
הסטודנטים

התוכן אלא הצורה החוזרת על עצמה 
היא זו שמעצבת את האופי והתודעה. 
הצורה שבה למדנו פדגוגיה ביקורתית 
היתה קבועה - או שישבנו ודיברנו, או 
שעזרנו לאחרים במאבקיהם כנגד סמכות 
זרה. הבעיה היא שכדי לצאת למאבק 
כנגד מוקדי סמכות הפועלים כנגדך, 
לא מספיק לזהות אותם, צריך להתרגל 
לעמוד מולם. צריך להתרגל להיאבק. וכך 
נולד רעיון "פרויקט אלקטרז" - קווים 

לדמות בית ספר לגידול מהפכנים.

שבי ישר, מרפקים על 
השולחן

על  להישען  צריך  מהפכנים  גידול 
1. סביבה מדכאת;  שלושה עקרונות: 
2. פרובוקטור - מבוגר משמעותי הדוחף 
ונותן ביטחון לתלמידים לצאת למאבק על 
זכויותיהם; 3. צוות מדכא אינטראקטיבי.
בית ספר שיוקם על פי הפדגוגיה הזו 
יראה כמו בית הספר הממלכתי הגרוע 
ביותר הקיים בישראל, ואף גרוע ממנו. 
בכיתה א' ידחסו 36 תלמידים בשורות 
בבית ספר עם מערכת למידה קשוחה, 
נוקשים,  צלצולים  בחירה, עם  ללא 
משמעת חריפה ותלבושת אחידה. עם 
זאת, בזמן שצוות בית ספר מפגין חזות 
קשוחה ומנוכרת - מההנהלה הבכירה 
ועד המורה לספורט - המחנך הנפגש 
מדי יום עם תלמידיו ידון איתם בדברים 
שמפריעים להם ובדרכים לדרוש שינוי. 
מכתב משותף, הפגנה, שביתה איטלקית 

או שביתה מלאה ועוד.
לראות מציאות  צריכים  התלמידים 
לא הוגנת בה לשכבות הבוגרות יש 
פריווילגיות שאין להם. אולם התשובה 
לחוסר  בנוגע  של המחנך לשאלתם 
ההגינות תהיה תמיד אחת: מה שיש 

להם, הם השיגו במאבק.
בכל שלב, ובכל שכבה, צוות בית הספר 
יונחה להקשות בהתאם על התלמידים 
לזכות בזכויות. לדוגמא, בכיתה א' הצוות 
"ייכנע" לבקשה לתוספת להפסקה אחרי 
י'  מכתב עם חתימות, ואילו בכיתה 

הסטודנטים. למען האמת, הסטודנטים 
במסלול לא נאבקו כנגד הסמינר או 
המרצים בדרישה לשיפור תנאיהם גם 
במשך כל השנים שקדמו למהלך הדרמטי. 
כניעה חריפה זו של ראשי המסלול 
שלי הגדילה את ספקותיי לגבי שלמות 
התאוריה המתיימרת להוציא אנשים 
ממצב של קבלת הדיכוי החברתי כלפיהם 
ולפעול לשינוי חייהם וסביבתם. רגע 
לפני שיצאתי לגלות את שורש העניין 
פניתי לאחד המרצים הבכירים לפדגוגיה 
ביקורתית - מרסלו וקסלר, ושאלתי 
אותו כמה מתוך מאות תלמידיו הפכו 
להיות פעילים חברתיים בבגרותם ולו 
ברמה מינימלית? תשובתו הייתה כנה, 
צפויה ומאכזבת. "ספורים", הוא ענה.

למי שאינם בקיאים בפדגוגיה הביקורתית 
אציין בקצרה שתאוריה זו מסבירה כיצד 
החינוך הסמוי המופעל על הילד מהסביבה 
)טלוויזיה, היררכיה במשפחה ובבית 
ספר, תרבות, ספרות ושירת ילדים, 
התנהגות המבוגרים ועוד( מגדל בוגרים 
צייתנים, מדוכאים ובעלי זיקה לסדר 
החברתי הפועל כנגדם. התאוריה פועלת 
לשנות את הגורל הזה באמצעות חשיפת 
המנגנונים המופעלים ופעולה כנגדם. 
כדוגמה בסיסית, ניתוח החתך האנושי 
הנמצא בשאלות בספר מתמטיקה ל-5 
יחידות חושף את היעלמותן של כלל 
הקבוצות המדוכאות בחברה: נשים, 
ערבים, מזרחים, נכים, ועדי עובדים, ועוד. 
הפדגוגיה הביקורתית תבקש להחליף 
את השאלות הללו בשאלות המבטאות 

עולם של מחאה כנגד הסדר הקיים.
למרות כל זאת, התאוריה קרסה לתוך 
עצמה, ובמקום בו היא מיושמת בצורה 

הרדיקלית ביותר. הכיצד?  
ישבתי בספריה, קראתי את הספרות 
הרלוונטית, דיברתי עם אנשים, ניסיתי 
הבנתי  ואז  בכיתה  שונות  שיטות 
שהתאוריה לא קרסה אלא הוכיחה את 
עצמה. למדנו אין ספור פעמים כי לא 

השנים  בשלוש  נדדתי   כמורה, 
האחרונות בין בית ספר בשכונת מצוקה 
ביפו, בית ספר דתי בדרום תל אביב, 
ובתי ספר דמוקרטים בערד ותל אביב. 
בכל הזמן הזה תהיתי כיצד יש לנהל בית 
ספר שמטרתו הצמחת בוגרים משכילים, 
מרדנים, סוציאליסטים שיצטרפו לכוחות 
איגודי העובדים, לאגפים הסוציאל־
דמוקרטים במפלגות, יפעלו להקמת 
מפלגת עובדים רדיקלית ויובילו מחאות 
אישיות, מקומיות וארציות, ועל הדרך, 
אם אפשר, שייצרו לעצמם אורח חיים 
אחר מהמסלול המדכא של בית ספר־צבא־
אקדמיה־עבודה־נישואין־ילדים־פנסיה.

שלב פוקח עיניים בתהליך זה התרחש 
כאשר רפורמה לייבוש מסלול לימודיי 
בסמינר הקיבוצים - הנשען על הפדגוגיה 
הביקורתית הקלאסית והמודרנית - עברה 
ללא התנגדות או מאבק מצד המרצים או 

יפתח גלבוע, חבר קבוצת מפרש, מלמד כיום בבית הספר "קהילה" 
בתל אביב
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בכיתה א' 
הצוות "ייכנע" 

לבקשה 
לתוספת 

להפסקה אחרי 
מכתב עם 

חתימות, ואילו 
 בכיתה י' 

 התלמידים 
יצטרכו 

להגיע לכדי 
שביתה ומאבק 

תקשורתי, 
התמודדות עם 
איומים ברמה 
אישית, הפרד 
ומשול וכדומה

 אשרי המורה הגרועה
רבים מתוכנו, גם אם יבינו ויסכימו 
שבית ספר שכזה הוא המקום הנכון 
לגידול מבוגרים אקטיביסטים, יפחדו 
בסביבה  ילדיהם  את  במודע  לשים 
שכזו. המנטרות של השנים האחרונות 
- הקיבוץ הרס ילדים, הילד במרכז, 
למידה אינטראקטיבית, אושר לפני 
הכול - חלחלו גם לתוך רקמות העור 
הרדיקליות האחרונות בישראל. לצערי, 
מרבית הפעילים על הקשת הסוציאל־
דמוקרטית מעדיפים שילדיהם יגדלו 
יותר מאושרים ומוגנים, ופחות מהפכנים. 
מצד שני, המציאות הכלכלית המתדרדרת 
תמשיך לגרום לרבים מאיתנו לשלוח 
והאופציה  לחינוך הממלכתי  ילדים 
המוצעת כאן עלולה להיות היחידה 
שתוותר רלוונטית, כך שהילדים יתחנכו 
על פי ערכי ההורים. לקיבוצים עירוניים 
וקהילות סוציאליסטיות, האופציה לארגן 
צוות של חמישה שישתלב בבית ספר 
היא אפילו די פשוטה בהתחשב בכך 
שאחוז משמעותי מהם עובדים בחינוך. 
גם בסיטואציה בה לא ניתן לארגן צוות 
או להקים בית ספר, הורים סוציאל־

דמוקרטים יכולים לאמץ גישה זו כגישה 
חינוכית. כלומר, להוות את הפרובוקטורים 
בעצמם. בשיחות שהיו לי עם רבים 
מעמיתיי לחיים הפוליטיים גיליתי שאחד 
הרכיבים המשותפים הם הורים שלא 
שיתפו פעולה עם מערכת בית הספר 
)לפעמים מאדישות, לפעמים מבחירה(, 
ונתנו לילדיהם את החופש, ולעיתים גם את 
הגב, לצאת למאבקים במהלך התבגרותם. 
אם הורים יאמצו גישה זו, וינהלו שיחות 
עם ילדיהם וחבריהם כנגד תכנים, נהלים 
ונורמות פוגעניות בבית הספר, ויעודדו 
וילמדו אותם לצאת למאבקים בבית 

הספר - אשרינו.
אז בפעם הבאה שילדכם יספר כיצד 
המורה צעקה בכיתה, אל תאמרו "איזה 
מערכת חינוך כושלת" או "צריך להעיף 
את כל המורים האלה", אלא "מעולה, מה 
אתה מתכוון לעשות בנידון?" או "אני 
כל כך שמח שהבן שלי יכול להתאמן 
על מאבקי כוח בתנאי מעבדה". כך אולי 
יהיה לנו דור חדש של ילדים שלא יהיה 

קל לממשלה להתעסק איתם.///

עליונות המודל במציאות 
הקיימת

למחנכים  מאוד  קשה  להיום,  נכון 
אלטרנטיבים בעלי השקפות סוציאל־
דמוקרטיות המביאים פדגוגיה שונה 
)אושר אישי במרכז, למידה ללא מבוגרים, 
הומניסטי־ חינוך  הגילאיות,  פירוק 

דמוקרטי ועוד( לקבל הכרה כבית ספר 
ציבורי, ולכן כל מהלך שכזה דורש תרומות 
רבות ותשלומי הורים אדירים שמבודדים 
את בית הספר ממרבית האוכלוסייה.  

לעומת זאת, הקמת בית ספר ציבוריים 
לגידול מהפכנים ע"פ המודל המדובר, 
המכיל את שלל תכניות הליבה והדיכוי 
של משרד החינוך יתקבל בברכה לשורות 
משרד החינוך כעוד בית ספר. הצפיפות, 
השעות הדחוקות, חוסר הההקשבה 
והפיקוח על התלמידים יזכו להערכה 
מרובה במסדרונות הממשלה. מנהל 
בית ספר אלטרנטיבי זה יוכל להצהיר 
באמצעי התקשורת המקומיים על כך 
שיש לצמצם את זכויות התלמיד בישראל, 
ולהחזיר ערכים ישנים של סדר, משמעת 
וציונות ללא שמץ של שקר או צביעות 
ולזכות להערכת כל הגורמים השמרנים 

בפוליטיקה.
מעבר לכך, אם היום אנשי חינוך רדיקלים 
צריכים לגייס מרחב, הון וצוות ענק 
בשביל להקים פרוייקט של בית ספר 
אלטרנטיבי, אזי את המודל הזה אפשר 
להלביש על בתי ספר קיימים.  צוות 
רדיקלי קטן המונה: דמות שתתמודד 
במכרז ניהול )מחנך רדיקלי עם תואר 
שני וותק של שש שנות לימוד( ומספר 
מורים/מחנכים רדיקלים שיקחו את 
עמדת הפרובקטורים, מספיקים כדי 
להפוך כל בית ספר ממלכתי רגיל לחממה 

לגידול מהפכנים.

התלמידים יצטרכו להגיע לכדי שביתה 
ומאבק תקשורתי, התמודדות עם איומים 
ברמה אישית, הפרד ומשול וכדומה, 
בכדי לזכות בביטול הענישה על אי 
הכנת שיעורי בית. במקביל, צוות בית 
הספר ינצל תקופות רגיעה להמצאת 
נהלים דכאניים חדשים, כגון חולצה בתוך 
המכנסיים בתלבושת האחידה או תפירת 
תיק לתלמידה מנהיגה. כך שהתלמידים 
יתאמנו על כלל האסטרטגיות והטקטיקות 
הנוגעות למאבקי הגנה, כמו למאבקי 
התקפה. אדם שיגיע לבקר בשכבה 
י"ב יחשוב אולי שהוא נכנס לבית ספר 
דמוקרטי, מתחשב ומכבד, אבל את המצב 

הקיים הרוויחו התלמידים בדם ויזע.
המורים  בעוד  הלימודי,  בתחום  גם 
מלמדים את החומר בדיוק על פי משרד 
החינוך ואף בצורה משעממת ומתישה 
למציאת  אותם  יפנה  המחנך  יותר, 
מקורות מידע עצמאיים, קריאה עצמאית, 
ופעילות במסגרות מחוץ לבית הספר.  
בוגרים של בית ספר שכזה ידעו להכיר 
בזכויותיהם ובכוחם להרחיב זכויות. 
הם לא יקבלו סמכות חיצונית כמובנת 
מאליה ולא יהיו חסרי אונים בהתמודדות 
עמה. התארגנות, הפעלת לחצים, תמיכה 
קבוצתית, הגנה על נציגות, שימוש 
בזכויות הקיימות וניצול אמצעי תקשורת 

יהיו כישורים בסיסיים בחייהם.

> >> 
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הסלט שלהם מפני מזיקים - הם ידעו 
איך. אבל מה הם למדו על מין? הם למדו 
שזה מביך, שזה קשור במחלות שונות 
ומשונות, שאפשר להיכנס להריון והכי 
חשוב - הם למדו שלא כדאי לדבר על 
זה עם היועצת, כי היא לא מבינה מה 
אני מרגישה בבטן )או למטה משם...( 

כשאני מתנשקת עם החבר שלי.
אז על מי אנחנו עובדים? בני נוער בימינו 
נחשפים למין הרבה לפני שצעדה היועצת 
הראשונה לכיתתם )בדרך כלל בכיתה 
ו'(. הם רואים פרסומות בהן בר רפאלי 

 כיתה י"א בבית ספר אי שם בארץ. 
לפני הצלצול כל התלמידים כבר יושבים 
בכיסאות, מתלחששים ומתרגשים. 
היועצת נכנסת עם תיק גדול ושולפת אל 
מול לחייהם הסמוקות מלפפון ירקרק 
ולא מושך בעליל. היא מדגימה כיצד 
לפתוח קונדום ואיך לשים אותו על 
ירק גינה ביעילות רבה. כנראה שבפעם 
הבאה שבני הנוער האלו ירצו להגן על 

 שיחה 
 על 
 מין 

בגובה העיניים

גל שמיר

בני הנוער נחשפים מגיל 

צעיר למין, ולאו דווקא 

בייצוגים בריאים שלו. עם 

זאת, חסרה להם סביבה 

מבוגרת שמשוחחת איתם 

על מין שיחה פתוחה, לא 

מטיפה ובגובה העיניים. 

עלול  בשיחה  החוסר 

להביא בני נוער למצבים 

מסוכנים. איך יכול החינוך 

המיני להיראות אחרת?

> >> 
גל שמיר היא מדריכה ומחנכת, מתגוררת בקיבוץ פלך וחברה בתנועת הבוגרים 

gal.shamir@gmail.com :של השומר הצעיר /// דוא"ל

>>>

kevin dooley  :צילום
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הם למדו שלא 
כדאי לדבר 
על מין עם 
היועצת, כי היא 
לא מבינה מה 
אני מרגישה 
בבטן )או למטה 
משם...( כשאני 
מתנשקת עם 
החבר שלי

מעצבת בהם לעיתים דימוי עצמי נמוך. 
עולות אצלם מחשבות כמו: אם אני לא 
נראה כמו בסרט, לא מתנהג כמו בסרט, 
ולפעמים אני גם לא בטוח שמה שקורה 
בסרט הזה נעים לי, האם זה אומר שאני 
פחות גברי? אם זה מה שהבנות בשכבה 
מצפות ממני להיות, אז כנראה שאף אחת 
לא תרצה אותי. אני כנראה חייב להעמיד 
פנים אחרת בחיים לא תהיה לי חברה. 
וכשבני הנוער מתחילים להיפגש עם 
בני המין השני, כל אחד מהם מגיע 
עם שק של דמויים וציפיות שהקשר 
שלהם למציאות די רופף ובקלות מאוד 
נוצרות סיטואציות לא נעימות, מביכות 
ולפעמים אפילו מסוכנות. אחד הנושאים 
המרכזיים בהם אנו עוסקים הוא הפער 
בציפיות בין בנים ובנות בכל הנוגע 
למין ולזוגיות. הנערים נוטים להזדהות 
עם המשפט "בנים משחקים באהבה 
בשביל מין, בנות משחקות במין בשביל 
אהבה". ומה הפלא, כל המסרים שמהם 
הם ניזונים - החל בוולט דיסני, דרך 
קומדיות רומנטיות וכלה בפורנו כולם 

אומרים להם בדיוק את זה.
כי חוץ מהפנטזיות המעורפלות שלהם 
 - הכי חשוב  בלי הדבר  הם מגיעים 
היכולת לשוחח על הדברים. אם אף 
מבוגר משמעותי לא דיבר איתם לפני 
כן על מין, השיחות היחידות שלהם הם 
עם חברים, שלרוב רק מעצימות את 
הדימויים הקיימים ולא פורצות אותם. אם 
הם מעולם לא חוו שיחה שאינה מביכה 
אלא נוחה ופתוחה, יהיה להם מאוד קשה 
לקיים אותה לראשונה ברגעים שהם 

כשלעצמם מביכים ומלחיצים.

רומנטיות, הדימוי שלנו על מה אנחנו 
צריכות להיות ומה בחורים צריכים 
להיות רק הלך והתחזק. סרט אחרי סרט, 
סקרלט ג'והנסן אחרי ג'וליה רוברטס, 
הבחורה זוכה בבחור בזכות התמדה, יופי 
ואהבה ממבט ראשון, והבחור הנאה תמיד 
נופל בפח. מאז שאנחנו קטנות אנחנו 
לומדות שבשביל למשוך גברים צריך 
להפעיל תחבולות מתוחכמות, וכמו 
שאומרת האמרה הידועה "הכול הוגן 

באהבה ובמלחמה". 
ובזמן הזה, כשוורנר ברדרס ודיסני מילאו 
לנו את המוח בשטויות, הבנים עברו לצפות 
ב"דבר האמיתי" - פורנו. מחקר של מכללת 
תל חי משנת 2012 מראה ש-90% מבני 
הנוער בישראל צופים בפורנו באינטרנט 
מספר פעמים בשבוע. הם מקבלים תשובות 
לשאלות שבוערות בגוף שלהם על גוף 
האישה ועל מין באופן כללי. כשאנחנו 
משוחחים עם בני נוער ומנסים לנתח 
מה הם מבינים מפורנו הם מספרים לנו 
שאורגזמה נמשכת שעות, שנשים אוהבות 
בעיקר מין קבוצתי ושאורכו של איבר 
המין הגברי הוא כ-30 סנטימטר. הם  
מחברים בין מין להפעלת כוח והשפלות. 
הם רואים שנשים רק רוצות לספק גברים 

ואין להן רצון מיני משלהן.
אני חברה במרכז החינוכי "פרדס" של 
בוגרי השומר הצעיר. אנחנו מדריכים 
בני נוער ומחנכים בבתי ספר, במועדוני 
נוער ומתנ"סים בנושאים שונים - החל 
מהקשר בין כלכלה וחברה, דרך מין 
וזוגיות ועד הכנות למסע לפולין. בין כל 
הנושאים וההדרכות שלנו עוברים כחוט 
השני מספר מסרים: שוויון ערך האדם; 
אקטיביות, יוזמה ולקיחת אחריות בכל 
רבדי החיים - גם בבחירה איך ומתי לקיים 
יחסי מין וגם בהתערבות ואי עמידה 
מנגד אל מול גזענות, אלימות או ניצול 
של אנשים אחרים; דרישה מבני הנוער 
ומכלל אזרחי ישראל לעצב את דמותה 
של מדינת ישראל כמדינה סולידרית, 

שוויונית וצודקת לכל התושבים בה.
בסדנאות שלנו אנחנו מרבים להתמודד 
עם הדימויים שצפייה בפורנו יוצרת אצל 
בני נוער - לא רק על נשים. כשנשאלת 
השאלה כיצד זה משפיע על הבנים, 
אנחנו ב"פרדס" מגלים שצפייה בפורנו 

גונחת למראה כוס מים, הם רואים תכניות 
ריאליטי בהן נשים בבגדי ים מתפלשות 
בבוץ, ולצערנו, הם רואים פורנו מגיל 
הרבה יותר צעיר ממה שהיינו רוצים 
לחשוב. סקר משנת 2006 בארה"ב מראה 
שהגיל הממוצע בו ילדים מתחילים 
11, ו-90% מבני  לצפות בפורנו הוא 
8-16 נחשפו לפורנו  הנוער בגילאים 
באינטרנט גם אם לא התכוונו לצפות בו. 
רובם, אגב, תוך כדי הכנת שיעורי בית. 
ילדים נחשפים לדימויי מין מגיל מאוד 
צעיר במדיות שונות אבל רק בגיל מאוחר 
והמדריכים  המורים  ההורים,  יותר 
מתחילים לדבר איתם על זה באופן 
גלוי. עד אז עוברות שנים מעצבות בהן 
הילדים והנערים מקבלים מגוון של 

מסרים, באופן לא מסונן ולא מבוקר. 

חינוך מיני נוסח דיסני
בואו ננסה לבחון את הדימוי של הילדים 
שלנו על מין ואהבה. כשהייתי בת שש 
בערך הייתי בטוחה שאני בת הים הקטנה 
ושברגע הנכון יופיע סנפיר ירקרק וייסחף 
אותי לים. כמובן שחלק מאותה פנטזיה 
היה נסיך חתיך ושתקן שישלים את ההפי 
אנד שלי. הנסיך אריק )כמו כל נסיך אחר 
מבית היוצר של דיסני( ובת הים הקטנה 
מתאהבים אחרי מפגש קצרצר בו הם לא 
מחליפים מילה. בשביל האהבה הזו אריאל 
מוכנה לעזוב את כל החיים והמשפחה שלה 
כדי ללכת לחיות איתו. באותו הזמן הנסיך 
מתאהב במישהי אחרת רק בגלל שהיא 
שרה יפה. כמובן שבסוף הכל מסתדר 
והם מתחתנים בטקס רב משתתפים, 
אבל אני ועוד אלפי הילדות שצפו בסרט 
בשנותינו הרכות למדנו שבשביל אהבה 
נכון לוותר על החיים שלנו ושאין לנו 
למה לצפות למערכת יחסים הדדית או 
מורכבת. כל מה שצריך זה להיות יפים 
להדהים ולהתחתן אחרי יומיים. או אז בן 
הזוג שלנו יהיה חייב להישאר ולא יוכל 
לברוח עם כל זמרת שתעבור בסביבה. 

די  הם  שנסיכים  למדו?  הבנים  ומה 
טיפשים, שבנות יעשו הכל כדי להתחתן 
ושכל מה שחשוב בבחורה זה היופי שלה, 

אפילו אם היא מכשפה.
כשקצת גדלנו ועברנו לצפות בקומדיות 

> >> 

>>>
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כשבני הנוער 
מתחילים 

להיפגש עם בני 
המין השני, כל 

אחד מהם מגיע 
עם שק של 

דמויים וציפיות 
שהקשר שלהם 

למציאות די 
רופף ובקלות 
מאוד נוצרות 

סיטואציות 
לא נעימות, 

מביכות 
ולפעמים אפילו 

מסוכנות

וזוגיות באופן מודע. אחרי שמציפים 
ומנתחים ביחד אילו מסרים מקיפים 
אותנו, אנחנו מאתגרים את בני הנוער 
לומר מה הגבולות האדומים מבחינתם 
ומה צריכה להיות הנורמה. מפתיע 
לגלות שברגע שנותנים להם את הבמה 
הם מסוגלים להפעיל שיקולים ערכיים 
בעצמם ורק צריכים מאיתנו, המבוגרים, 
שניתן להם את המסגרת ואת התעוזה 
להסתכל על המציאות באופן ביקורתי. 
גם בתקופתנו מין הוא טאבו שקשה 
לשוחח עליו. אם פעם הורים לא היו 
מדברים על מין עם הילדים שלהם בתירוץ 
ש"הם עוד לא צריכים לדעת על זה, זה 
מוקדם מדי", היום, הורים ומחנכים 
לא מדברים על מין עם הנוער תחת 
האמתלה שהילדים כבר יודעים על זה 
הכול. בימים בהם טושטשו הגבולות 
בין תרבות הנוער לתרבות המבוגרים, 
השיחה על מין היא לא שיחה רק על בני 
הנוער אלא עיצוב ראוי ונורמות בנוגע 
למין, אהבה וזוגיות בכלל החברה. מאין 
ספור שעות של שיחות גילינו שדווקא 
דרך מין ניתן לחבר את הנוער לשיח של 
ביקורת החברה הצרכנית והתובנות שלהם 

הן לעיתים מרחיקות לכת.
לסיכום, אנחנו בפרדס מאמינים שהשיח 
המיני אינו נפרד משיח ערכי רחב יותר 
על החברה והתרבות בישראל. בני הנוער 
הם השתקפות, אולי מעט קיצונית, של 
הנורמות והתפישות הרווחות ברחוב 
הישראלי. הטרדות במסיבות, פרסומות 
שמשפילות נשים וצפייה בפורנו מגיל 
צעיר הם חלק מאותו מסר שהחברה 
מעבירה לבני הנוער: האדם )ובעיקר 
האישה( הוא חפץ. ובמובן זה, ניצול 
במובן המיני לא שונה באופן מהותי 
מניצול במקומות העבודה או מרמיסת 
מעמד הביניים. עם זאת, כמו בשאר 
תחומי התוכן בהם אנו עוסקים בפרדס, 
אנחנו מאמינים שהכוח לשנות את פני 
החברה מצוי בידיים של כל אחד מאיתנו, 
עלינו לבחון את הסביבה שלנו, את 
הנורמות ואת התפישות מסביבנו ולעצב 
אותן באופן מודע ובוגר. וכמו שאנחנו 
אומרים בסוף הסדנא - מין יכול להיות 
כיף גדול, אם עושים אותו נכון. נאחל 

לכולנו מין מהנה ומשחרר. ///

ולקוות לטוב? או סביב ניתוח השפה 
בה מדברים על מין: למה אנחנו מרשים 
לעצמנו להשתמש במילים כמו "לתקוע", 
"לתת בראש" או אפילו "לתקתק" על 
נשים? האם תדבר ככה על החברה שלך? 
ליד אימא שלך? ולמה זה לא הדדי? תמיד 

כלפי נשים ולא על גברים?
עוד שיחה חשובה שאנחנו פותחים עם 
בני הנוער היא על קווים אדומים וגבולות. 
בסדנה זו אנחנו לוקחים מקרים בהם רוב 
בני הנוער עלולים להיתקל או נתקלו 
בעבר ומבקשים מהתלמידים להגיד על 
כל אחד האם נחצה פה קו ונעשה משהו 
אסור או שיש כאן שטח אפור. אנחנו 
מקפידים להעלות סיטואציות בהן יש 
בלבול אמיתי, ולא מקרים קיצוניים 
של אונס או הטרדה. אנחנו שואלים 
יחד שתי שאלות חשובות: מה עושים 
כשנחצה גבול? מה צריך היה להיות 
אחרת בסיטואציה כדי שהיא תהיה 
לגיטימית? המטרה בסדנה זו היא לתת 
לבני הנוער כלים ממשיים לנתח את 
המציאות ולזהות סכנות וגם להבין איך 
מתמודדים בסיטואציות מבלבלות אלו.

נורמות חברתיות לגבי 
מין, אהבה וזוגיות

מהניסיון שלנו, בני הנוער צריכים שניתן 
להם דוגמה של מבוגר שמסוגל לדבר על 
מין, של מבוגר שיודע מה הם מרגישים 
ונותן להם פתח לשיחה בוגרת ואחראית 
על המשמעויות החברתיות הרחבות של 
מין. המסר המרכזי מבחינתנו הוא שאי 
אפשר לעשות דברים שאי אפשר לדבר 
עליהם. משיחות עם מורים ומדריכי נוער 
עולה לרוב שהם בעצמם לא משוחחים 
על מין ולכן לא יודעים כיצד ליצור דיון 
בונה בנושא. באחת מהכשרות המורים 
שהעברנו, התקיים ויכוח סוער בין המורים 
שהמחיש להם שאין להם קו חינוכי 
משותף בנושא. השיח ביניהם העניק 
להם כלים ליצירת שיח ערכי בנושא 

עם תלמידיהם בכיתות. 
ביותר  החלקים המשמעותיים  אחד 
עבור בני הנוער ובייחוד עבור צוותים 
חינוכיים )מורים ומדריכי נוער( הוא 
החלק של גיבוש נורמות בנוגע למין 

שיחה בגובה העיניים
כשאני נכנסת לכיתה התלמידים כבר 
מוכנים לגרוע מכל: "הנה עוד מרצה 
מלפפונים  על  לנו  להסביר  שתבוא 
דברים  להגיד  ננסה  בואו  ומחלות, 
שיביכו אותה". אבל ב"פרדס" אנחנו 
מאמינים בגישה אחרת. "שיחה בגובה 
העיניים" - כך נקראות הסדנאות שלנו 
וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו לא באים 
להטיף, לא לשפוט, אלא להציע שיחה 
מעניינת ומצחיקה עם מבוגר )שלא 
פגשתי לפני ולא אפגוש אחרי, אז אין 
לנו שום סטיגמות אחד על השני( ובעיקר 
שיחה עם חברי הכיתה שלי, בנים ובנות, 
שיספרו קצת מה הם חושבים על הדברים.

בסדנאות אנחנו פותחים בשיחה ישירה 
על הדברים - מה אנחנו יודעים על מין 
ואילו שאלות עדיין מציקות לנו - ולמרות 
שהחבר'ה במערכת החינוך כבר 11 שנים, 
ונחשפו למין הרבה לפני, השאלות שלהם 
ראשוניות מאוד: האם אפשר להיכנס 
להריון ממין אוראלי? למה כואב בפעם 
הראשונה? מה זה טמפון? ואתן אמירות 
כמו "בנות לא אוהבות סקס!" והאהובה 
עליי - "אימא שלי אכלה המון פסיפלורה 
בהריון ולכן אחותי נולדה בת". למרות שהם 
מצפים שאני אתן להם את כל התשובות, 
על כל שאלה אנחנו עונים ביחד, כשרמת 
המבוכה קצת יורדת הם מצליחים באמת 
לשוחח אחד עם השני ולהבין קצת יותר 
את נקודת המבט השונה של כל אחד. 
מפתיע אותם שהתשובות היו פה כל 
הזמן, ושיחה על מין יכולה להיות מורכבת 
מדברים אחרים מלבד גסויות וצחוקים 

והפחדות על הריון ומחלות.
בסדנאות אנחנו גם מציגים סימולציות 
של סיטואציות מהחיים ומנסים להבין 
מה נכון ומה לא בהתנהגות המקובלת 
שלנו. ברוב הסימולציות הבנים ייזמו סקס 
)או התקדמות פיזית( לפני הבנות. זה 
פותח פתח לשאול למה אנחנו לא מצפים 
מבנות לרצות מין? בנות אמיצות ובנים 
עם ביטחון עצמי יצליחו להגיד שבעצם 
גם בנות סקרניות ומעוניינות במין ושיש 
בנים ביישנים שצריכים יותר זמן להבשיל.

שיחה דומה תתנהל סביב הפעם הראשונה: 
מה אומרים? כדאי להגיד את האמת גם 
אם לא היה טוב או שעדיף לשקר בנימוס 
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שהובילו להקמת המפלגה ולהתבססותה 
בשלטון והאתגרים הרבים עמם נאלצה 
להתמודד ועדיין מתמודדת עימם, יצרו 
בתחומי  הן  מובנית  אמביוולנטיות 
הפנים והן בזירת החוץ. אמביוולנטיות 
זו מאפשרת מדיניות פרגמטית ונסיגה 
טקטית במקרה הצורך ואת המשך מפעל 
הרפורמות בתחומי המשפט, הכלכלה 
וביחסים עם הצבא. היא גם תורמת 
לרתימתם של כוחות מנוגדים: האליטה 
הכמאליסטית הישנה יחד עם האליטה 

האסלמית החדשה. 
חוקרים העוסקים במדיניות המפלגה 
מציינים את אימוצה של מדיניות חדשה 
המכונה לעיתים ניאו־עות'מאניות. אנשי 
המפלגה עצמם מתנערים מהשימוש 
במונח ובכך אינם שונים ממשטרים רבים 
שאינם שבעי רצון מהביקורת עליהם. 
למרות זאת, המונח משקף היטב הן את 
התפיסות התרבותיות והפוליטיות של 
הממשל החדש והן את הדוקטרינה של 
מדיניות החוץ הטורקית. בקיצור רב, 
הוא מתאר את ההתחבטויות של החברה 
הטורקית באשר למיקומם של הטורקים 
במרחבים גיאופוליטיים, ציביליזציות 

ותרבויות בעבר, בהווה ובעתיד.
המונח ניאו־עות'מאניזם נולד בסוף שנות 
השמונים כביקורת על התרבות הפוליטית 

 הגעתה של מפלגת הצדק והפיתוח 
לשלטון בבחירות חופשיות בנובמבר 
2002 סימנה את התחלתה של תקופה 
חדשה בהיסטוריה הטורקית. שמה של 
המפלגה - צדק ופיתוח - סימן את מרחבי 
הפעולה שהעסיקו את פעיליה. העובדה 
שהמפלגה היתה חסרת ניסיון בתחומים 
שמעבר למוניציפלי, כמו גם האג'נדה 
הדתית־חברתית שייחסו לה, גרמו לחרדה 
בקרב טורקים רבים ובוודאי בקרב מדינות 
המערב. למפלגה החדשה, שהורכבה 
מיוצאי מפלגתו הדתית של נג'מטין 
ארבקאן ומייצגים של רשתות חברתיות 
וכלכליות חדשות, לא הייתה עמדה ברורה 
בנושאים חברתיים רבים והיא שימשה 
כמטריה לדעות שונות בתחומי הכלכלה, 
הפיתוח והחברה. גם בתחום מדיניות 
החוץ  לא הייתה לה מדיניות ברורה, 
אולם זו נוצרה במהירות בשל התנאים 
המשתנים באזור מיד לאחר פלישת 
ארה"ב לעיראק ב-2003, אירוע ששינה 
את פני האזור ואשר את השפעותיו 
אנו עדיין חווים. היום, קרוב לעשור 
להתבססותה של המפלגה בשלטון, 
ניתן לקבוע כי האירועים והתהליכים 

מפלגת הצדק והפיתוח, 

ששולטת כבר יותר מעשור 

על  נבחרה  בטורקיה, 

בסיס תמיכתה של אליטה 

עסקית מוסלמית חדשה 

שצמחה בשנות השמונים 

בהתנגדות  והתשעים 

הכמאליסטית  לאליטה 

הישנה. המפלגה פועלת 

מתוך עמדה של שניות 

מדינית, שמאפשרת לה 

לנוע בין ערכים סותרים 

גלים  החווה  באזור 

מהפכניים

המדיניות של מפלגת הצדק 
והפיתוח בטורקיה: 

     שניות מובנית 

ענת לפידותפירילה

ד"ר ענת לפידות�פירילה עומדת בראש המסגרת 'שכנים בים התיכון' במכון 
ון ליר בירושלים ומלמדת במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית
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דימויים ישנים 
של טורקיה 

כמדינת גשר 
בין אסיה 
לאירופה 

שהתאימו 
לעידן המלחמה 
הקרה, הוחלפו 

בשנות 
התשעים 

בדימויים של 
מדינת ציר 

מרכזית במרחב 
המשתרע 

מבוסניה ועד 
לקווקז, מהים 

השחור ועד 
לאדום

האליטה החברתית 
החדשה

המפלגה נתמכת ומייצגת אליטה חברתית 
חדשה שנוצרה בשל השינויים החברתיים 
והגלובליים שעברו על החברה הטורקית 
בשנות השמונים והתשעים. אליטה זו 
תרגמה את ההגות החדשה לתביעות 
החוזה  לשינוי  ומשפטיות  מעשיות 
האזרחי. תחום חשוב בו השתקפו תביעות 
אלו היה התחום הכלכלי־חברתי. במהלך 
שנות השמונים הוקמו בטורקיה  ארגונים 
חברתיים מגוונים שמטרתם הייתה לסייע 
לאותם מגזרים אשר חשו מקופחים 
באופן מסורתי על ידי מוסדות המדינה 
הכמאליסטיים. במהלך שנות השמונים 
והתשעים הוקמו בנקים המבוססים על 
כלכלה אסלאמית אשר נשענו על חלוקת 
רווחים במקום על ריביות, האסורות 
באסלאם, ונוסדו מאות סניפים שונים 
של טריקות ואחוות דתיות אשר הפעילו 
מעונות יום לילדים, קליניקות ושרותי 
דת לצד בתי תמחוי. החברה האזרחית, 
אשר במערב נוטים לשייך אותה למרחב 
החילוני בלבד, החלה להתרחב ולכלול 
בתוכה גם ארגונים ועמותות בעלות 
נטייה דתית. חשוב מכך, במרחבים 
העירוניים החלה לצמוח שכבה של 
בעלי עסקים זעירים אשר רכשו מקצוע 
והשכלה וראו עצמם נפגעים על ידי 
השלטונות בשל אמונתם ומסורותיהם. 
במאי 1990 התארגנו 12 אנשי עסקים 
צעירים והקימו את ארגון אנשי העסקים 
 Müstakil Sanayici ve( הפרטיים
.)İş Adamları Derneği MÜSİAD
הארגון, שמאגד בעלי עסקים קטנים 
ובינוניים, אינו מסתיר את האוריינטציה 
האסלאמית שלו. חברים בארגון מייצגים 
כל סקטור אפשרי בחיי הכלכלה ובלבד 
שחברי הארגון מקבלים על עצמם את 
ואת  בכלכלה  האסלאמית  האתיקה 
חשיבות הדת בחברה ובחיים הפרטיים. 
אלו כוללים ערכים של נאמנות ויושר, 
כבוד ללקוחות ולספקים, תנאי העסקה 
הוגנים לעובדים וכבוד לערכי החברה 
לעמיתיהם  בניגוד  זאת  והמשפחה. 
הגדולים,  התעשיינים  בארגוני 
הכמאליסטית  האוריינטציה  בעלי 

החברתית מבקרים את הסוציאליזם ואת 
הקפיטליזם. הם אינם  שוללים את הרעיון 
הסוציאליסטי או המרקסיסטי כמקשה 
אחת, אלא את האלמנט האימפריאליסטי 
שבמהותם. ואילו הדמוקרטיה הליברלית 
המערבית איננה מתיישבת עם עיקרון 
הַתְוחיד )אחדות האל(, ומוסלמים אינם 
יכולים לאמצה. לטענתם, שיטה שבה 
ממשלה נבחרת מושלת במדינה שבה 
שולטת עילית, שוללת את חירויות 
ההמונים, והיא משולה לעבדות מודרנית. 
בתפיסתם, השיטה הדמוקרטית משחררת 
רק את אלה שמהווים חלק אינטגרלי 
ממנה, ואין בה סובלנות לאחרים. השיטה 
הדמוקרטית הכמאליסטית בטורקיה 
שוללת חירות מאלו שביקשו חופש 
המשפחתית  למסורת  וכבוד  פולחן 
והקהילתית שלהם. זו שיטה שאותה 
כפתה על הטורקים עילית מתמערבת 
שלא מבטאת את רצון העם. החלופה 
שהם מציעים מושתתת לדעתם על 
 )Çok Renklili( פלורליזם אידאולוגי
ועל חופש מחשבה אמיתיים. הפלורליזם 
של המחשבה כולל גם את העיסוק במדע. 
אינם  והפיתוח  אנשי מפלגת הצדק 
מתנגדים לו, אלא לנטייה המערבית 
להעלותו לדרגת אל, ולהציבו, ככזה, 

כאיום על הציביליזציה האסלאמית.
מדגישה  והפיתוח  הצדק  מפלגת 
נעוצה בעובדה  שהלגיטימיות שלה 
שהיא מייצגת את רצון העם ונבחרה 
על ידו. אכן, אתיקה ומוסר דתיים הפכו 
לחלק חשוב במדיניות הטורקית, גם אם 
לעיתים נעשה בהם שימוש סלקטיבי. 
ראש הממשלה רג'פ טייפ ארדואן, הנשיא 
עבדוללה גול ושר החוץ אחמת דאווטאולו 
כמו גם עמיתיהם לשלטון הינם אנשים 
מאמינים, אולם אין להסיק מכך שהם 
מעוניינים להחזיר את החוק השרעי. 
נהפוך הוא.  לדעתם, כמו גם לדעת 
מרבית האינטלקטואלים בטורקיה, יש 
להתאים את המסורת לצרכים המודרניים. 
תקופת הנביא מוחמד אינה יכולה עוד 
לשמש מודל מתאים לחברה אידיאלית 
מודרנית. לשיטתם, המדינה הטורקית 
בהנהגתם הינה דוגמה חיה ואולי יחידה 
למודרניות אסלאמית: אתיקה דתית 

וחוק חילוני.

הרפובליקנית. זוהי ביקורת על המודרניות 
המערבית ועל תהליך החילון אשר בשם 
להמשך  תרם  אוניברסליים  ערכים 
השליטה של מדינות המערב בכלכלה 
העולמית ובמוסדות הבינלאומיים. זוהי 
תפיסה תרבותית־פוליטית המציעה 
אלטרנטיבות לכמאליזם, שנשען על 
היא  ותרבותית.  צבאית  דיקטטורה 
מתווכחת עם הסדר הכמאליסטי המודרני 
והמדעי שהשליט הגיון מארגן לאומי 
ואתנו־דתי. הגיון זה סתם את הגולל 
על היכולת של יוונים וטורקים, כורדים 
וארמנים, ערבים ויהודים לחיות בדו קיום.  
לתפיסה זו יש גם היבט הקשור למדיניות 
חוץ ולצורך למקם את טורקיה בליבו של 
הסדר האירופאי והאסייתי. דימויים ישנים 
של טורקיה כמדינת גשר בין אסיה לאירופה 
שהתאימו לעידן המלחמה הקרה, הוחלפו 
בשנות התשעים בדימויים של מדינת 
ציר מרכזית במרחב המשתרע מבוסניה 
ועד לקווקז, מהים השחור ועד לאדום.  
תרומתו של שר החוץ דאווטאולו לביסוס 
מפה קוגניטיבית חדשה זו היא בהצעתו כי 
ההיסטוריה העות'מאנית האימפריאלית 
הינה נכס אסטרטגי אותו הוא מכנה "עומק 
היסטורי". בעיניו, הכמאליסטים כשלו 
בהבנת חשיבות ההיסטוריה העות'מאנית 
בתהליך יצירת כוח ועוצמה. הראייה 
האסטרטגית הביטחונית שנגזרה מכך 
היא שיש להגן על טורקיה באמצעות 
הרחבת אזורי ההשפעה שלה ולא בעמידה 
על קו הגבול. דוקטרינת מדיניות החוץ 
והביטחון החדשה תורגמה לניסיון ליצור 
אזור השפעה כלכלי במרחבים גדולים 
שהכמאליסטים העלימו מהם עין. לפי 
תפיסה זו יש ליישב סכסוכים באזור 
בדרכי שלום ובאמצעות פיתוח כלכלי. 
פיתוח כזה יתרום ליצירת חברה אזרחית 
דמוקרטית וסובלנית. בניגוד לממשל 
בישראל, המציב לטענתם אלטרנטיבה 
אלימה, הממשל הטורקי משוכנע כי 
הוא מציג תפיסה של שלום ושגשוג. 

צדק ופיתוח.
ההוגים הטורקים החדשים מהם שאבו 
השראתם  את  החדשים   << <המנהיגים 
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התווית 
שהודבקה 

לאנשי העסקים 
החדשים 

"הנמרים של 
אנטוליה" 

מרמזת על 
הצלחתם 

במדינות מזרח 
אסייתיות 

ועל התחרות 
הגלויה עם 

מי שידועים 
כ"נמרים 

האסייתיים"

מפלגת הצדק והפיתוח על בסיס מצע 
חדש שתמך בהמשך תהליך האיחוד 
חברתית  וטרנספורמציה משפטית, 
וכלכלית. פרגמטיזם זה ותמיכתם של 
איגודים כלכליים כ-MÜSIAD אפשרו 
את בחירתו של ארדואן ב-2003 לראש 
ממשלת טורקיה. מעורבותם של ארגונים 
חברתיים־כלכליים בעלי אוריינטציה 
דתית - הבורגנות החדשה של טורקיה 
- התבטאה גם בניסיון להשפיע על 

מדיניות חוץ בתחומים נוספים. 
המדינאים הטורקים פועלים מתוך עמדה 
של שניות מדינית, שמאפשרת להם לנוע 
בין ערכים סותרים באזור החווה גלים 
מהפכניים מאז הפלישה האמריקאית 
לעיראק ב-2003. האידיאות והאתיקה 
הדתית של מנהיגי המפלגה והמדינה 
מקבלים לעיתים משנה תוקף כאשר הם 
מועילים למימוש אינטרסים. בזמנים 
אחרים הם נדחקים למחסן הרעיונות 
האידיאולוגי. זוהי מדיניות המאפשרת 
לקדם את הפעילות הענפה בתחומי 
הכלכלה וסחר החוץ אשר הפכו ליעד מרכזי 
של מדיניות החוץ. גמישות זו באה לידי 
ביטוי בתנועה בין שני עקרונות אתיים: 
מחד, תמיכה בדמוקרטיות רפרזנטטיביות 
המייצגות את רצון העם, ומאידך האמונה 
שיש לחפש מענה לא אלים לסכסוכים 
פנימיים ובין מדינות. בימים אלו, כאשר 
דוקטרינת החוץ הטורקית, אשר נשענה על 
בניית פלטפורמה של מדינות מוסלמיות 
במזה"ת, התמוטטה, האמביוולנטיות 
המובנת, הפרגמטית, מאפשרת לטורקים 
להגדיר מחדש את מדיניותם. תמיכתם 
בתנועות הקוראות לייצוג העם במסגרת 
דמוקרטית הופכת ליציבה במקומות 
בהם המאבק הוכרע. במקומות בהם 
יש ספק אם רצון העם יגיע לידי ביטוי 
בתפיסת השלטון, כמו בסוריה, בסודאן 
ובוודאי באיראן, המשא ומתן והשכנוע 
ברמות שונות של להט משמש כאופציית 

הפעולה הבולטת.
לסיכום, האילוצים החיצוניים המורכבים 
אל מולם עומדת טורקיה, והצורך בהמשך 
בצמיחה של הכלכלה הטורקית במהלך 
שנות שלטונה של מפלגת הצדק והפיתוח 
יצרו שניות מובנית במדיניות הכלכלית 
חברתית ובזירת מדיניות החוץ. יש להניח 

לכך היא חברת Ülker אשר בבעלותה 
גודייבה.  יצרנית השוקולד הבלגית 
משרדי הארגון ממוקמים באסתנבול 
וכיום חברות בו כ-3,500 יוזמות עסקיות. 
30% מהחברים עובדים באסתנבול, קרוב 
ל-10% באנקרה ומספר דומה בקוניה. 
ערים נוספות בהן קיימים סניפים פעילים 
במיוחד הן בורסה, קייסרי ואנטליה. 
בין הפעילויות החשובות כדאי לציין 
תערוכות בינלאומיות המושכות מבקרים 
רבים, סדנאות חינוך, תמיכה וארגון עלייה 
לרגל למכה, ארוחות אפטאר בחודש 
הרמדאן, ופרסום של מגזינים שונים 
שנועדו ליצור קהילה כלכלית־חברתית 
בעלת אוריינטציה דתית. העובדה שרבים 
מחברי הארגון קשורים בקשרי משפחה 
עם מהגרים טורקים וכורדים באירופה 
יצרה אפשרות לפעילות רשתית ענפה 
ולייצוא וייבוא בינלאומי. לארגון סניפים 
רבים במדינות שונות ברחבי העולם, 
באירופה, בבלקן, במזרח התיכון, במרכז 
אסיה ובמזרח הרחוק. התווית שהודבקה 
לאנשי העסקים החדשים "הנמרים של 
אנטוליה" מרמזת על הצלחתם במדינות 
מזרח אסייתיות ועל התחרות הגלויה 
עם מי שידועים כ"נמרים האסייתיים".

הכניסה לפוליטיקה
הנכונות של אנשי העסקים לאמץ את 
האירופיזציה כמכשיר לטרנספורמציה 
פוליטית וחברתית השפיע על דמויות 
פוליטיות. וכך, ראש המטרופולין הגדול 
של אסתנבול לשעבר, טייפ רג'פ ארדואן, 
אשר הצהיר בתחילת שנות התשעים 
על עמדתו העוינת לאיחוד האירופי, 
שינה את גישתו, פרש עם סיעה גדולה 
את  והקים  ארבקאן  של  ממפלגתו 

ותומכי  החילונית  הקפיטליסטית 
האינטגרציה עם האיחוד האירופי, כגון 
TÜSIAD. עמדתם התרבותית של חברי 
MÜSIAD הובילה אותם ליצירת מדיניות 
אמביוולנטית לתהליכי האירופיזציה. 
מצד אחד נתפס האיחוד האירופי כלא 
אתי וכמכשיר קולוניאלי, אולם מצד שני 
אירופיזציה נתפסה ככלי לפיתוח כלכלי 
ולטרנספורמציה משפטית־חברתית 
ופוליטית. הפיכת 28 בפברואר 1997, 
האחרונה בשורת ההפיכות הצבאיות, 
נועדה להדיר את הקבוצות האסלאמיות 
כולן מהמרחבים הציבוריים הפוליטיים 
כולל אלו הכלכליים,  ולהבטיח את 
הכניסה למועדון האירופאי הנכסף. 
השלטונות הכבידו את ידם על חברים 
בארגונים בעלי אוריינטציה אסלאמית 
פוליטית. צעד זה גרם לנסיגה דרמטית 
של כ-600 חברים במספר חברי הארגון 
שמנה ב-1997 כ-2,900 חברים. אולם, 
בקשתה הרשמית של טורקיה להפוך 
לחברה באיחוד האירופי וההבנה כי 
מדינות אירופה מתנות את התהליך 
בדרישה כי הממשל הצבאי ייסוג ממוקדי 
כוח ויענה לדרישות הממשל האזרחי - 
יצרו חלון הזדמנויות שנוצל היטב על 
ידי החברה האזרחית בעלת האוריינטציה 
הדתית, כאשר ארגוני אנשי העסקים 

ממלאים בה תפקיד מרכזי.
מרבית החברות המיוצגות בארגון אנשי 
העסקים העצמאיים נוסדו לאחר שנות 
השמונים. למרות שהוא מייצג עסקים 
בגודל זעיר עד בינוני גם יזמים בקנה מידה 
גדול ובינלאומי מתקבלים בארגון. דוגמה 
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שיתוף הפעולה 
הולך וקורם 
עור וגידים, 
ובכוונת 
הקואופרטיב 
לזהות חמישה 
מפעלים 
מתאימים 
בתחום המתכת 
בארה"ב 
ולהעביר 
אותם למודל 
קואופרטיבי 
בשיתוף פעולה 
עם האיגוד

 פניציה, פרי גליל, מעריב, ערוץ 10. 
בימים אלו של משבר כלכלי כותרות 
העיתונים הכלכליים מתמלאות בכל יום 
בסיפורים על מפעלים שנמצאים על סף 
סגירה ועל אלפי עובדים אשר יימצאו 
את עצמם מובטלים מיד אחרי החגים.

התגובה עליה בונים בעלי ההון ובעלי 
מפעלים רבים היא של פחד. כאשר 
חרב הפיטורים מונחת בצורה מאוד 
יום  כשבכל  הצוואר,  מעל  מוחשית 
מופיעים סיפורים על המפוטרים שלא 
מצאו עבודה והתדרדרו לעוני, מי ירהיב 
עוז לנהל משא ומתן קיבוצי על תנאים? 
מי יעז להתנגד לקיצוצי שכר ולפגיעות 
בזכויות הסוציאליות? מי יעז להתקומם 
כאשר עצם קיום המפעל והביטחון 

התעסוקתי נמצאים בסכנה?
אבל יש גם אפשרות הפוכה, וההיסטוריה 
הקרובה לימדה אותנו, שהיא לא רק 
מוחשית ולא רק מעצימה את העובד, 
אלא שהיא יכולה להיות בעלת ערך רב 
לכלכלה כולה, ואולי להיות אבן פינה 
לשינוי בשיטה הכלכלית שיחלק את ההון 
בצורה הוגנת יותר וימנע התרסקויות 
כלכליות שמסכנות את מקומות העבודה 

והפנסיה של רבים.

מונדרגון 
של חגורת החלודה

מונדרגון - הקואופרטיב המשגשג בספרד - אינו רק מגדלור 
של קואופרציה. הוא מציג אפשרות אמיתית להפוך משבר 

למודל כלכלי חדש וצודק יותר  ///  דור בלוך

דור בלוך היה יו"ר תא הסטודנטים של מפלגת העבודה באוניברסיטה העברית וממובילי 
המאבק להעסקה ישירה של עובדי הניקיון והאבטחה באוניברסיטה העברית /// דוא"ל: 

bloch.dore@gmail.com
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מי יעז להתנגד 
 לקיצוצי שכר 

ולפגיעות 
בזכויות 

הסוציאליות? 
מי יעז 

להתקומם 
כאשר עצם 

קיום המפעל 
והביטחון 

 התעסוקתי 
נמצאים 
בסכנה?

החלודה" - אוהיו, מישיגן, אינדיאנה 
וחלקים ממדינות נוספות - סבלו מעלייה 

באבטלה ובעוני.
נכנס לתמונה תאגיד  בנקודה הזאת 
מונדרגון, וב-2009 הכריז הקואופרטיב 
על הסכם שיתוף פעולה עם איגוד עובדי 
הפלדה בארה"ב. ב-2010 הכריז נציג 
מונדרגון בארה"ב ששיתוף הפעולה הולך 
וקורם עור וגידים, ובכוונת הקואופרטיב 
לזהות חמישה מפעלים מתאימים בתחום 
המתכת בארה"ב ולהעביר אותם למודל 
קואופרטיבי בשיתוף פעולה עם האיגוד. 
במרץ 2012 הכריז הקואופרטיב, בשיתוף 
פעולה עם איגוד עובדי הפלדה והמרכז 
לבעלות עובדים באוהיו, על המודל 
על  קואופרטיבים  יוקמו  במסגרתו 
בסיס העקרונות והערכים המובילים 
את מונדרגון ובמרכזם - עובד אחד, 

קול אחד.
כאמור, התהליך עדיין בחיתוליו ובעוד 
כל הצדדים מפגינים אופטימיות בדבר 
קליטת המודל בארה"ב, כדאי להיות 
זהירים בהכרזה על המודל כהצלחה 
במולדת הקפיטליזם, ובמדינה שלקחה 
אותו לקיצוניות שגררה את אזרחיה 

אל התהום.
אבל דבר אחד כבר ניתן ללמוד מהסיפור 
של מונדרגון בארה"ב והוא שמשבר עמוק 
יכול להוביל לשינוי תודעתי שבצידו 
הזדמנויות משמעותיות. אם במקום 
שבו התדמית של ארגוני העובדים היא 
גרועה כל כך כמו בארה"ב, הרעיון של 
הקואופרטיב מתחיל להיתפס כחבל הצלה 
של ממש עבור העובדים החלשים ביותר 
במדינות המיואשות ביותר, הרי שעם 
ליווי נכון, ידע מתאים, נחישות והתמדה 
ניתן ליישם מודל )או אולי נכון יותר לומר 
להחזיר עטרה ליושנה?( שיוביל לשוק 
תעסוקה הוגן יותר, חסין יותר לבועות 
והתפוצצותן, ובעל השלכות חברתיות 
חיוביות על כלל סביבתו בתחומי החינוך, 

הרווחה והבריאות.
את  ירים  מי  לראות  רק  נותר  כעת 

הכפפה.///

המרכיבים אותו. האסיפה בוחרת מועצה 
מושלת המוסמכת כגוף המבצע של 
התאגיד. בנוסף, לכל עסק יש מועצת 
פועלים המעמידה נשיא, הפועל במשותף 

עם מנהל הפירמה.
מודל השכר בתאגיד אינו שוויוני לחלוטין, 
והיחס בין השכר הגבוה ביותר לשכר 
הנמוך ביותר בתאגיד הוא 1:11 )עדיין 
לא רע בהתחשב בעובדה שבישראל 
קמה התנגדות רבתי להצעה להעניק יחס 
של 1:50(. התוצאה - השכר המינימלי 
מהשכר  ב-13%  גבוה  בקואופרטיב 
הממוצע בספרד, ושכר המנהלים נמוך 
ב-30% מן המקובל בשוק בעסקים באותו 

סדר גודל.
נכון לסוף שנת 2009 התאגיד מעסיק 
כ-85,000 עובדים בכ-250 חברות בתחומי 
הפיננסים, התעשייה, המסחר הקמעונאי 

והחינוך )לרבות אוניברסיטאות(.

קואופרציה במקום 
פשיטת רגל

כל זה נחמד ומעורר השראה, אך כיצד 
זה רלוונטי לקריסת המפעלים על רקע 
המשבר הכלכלי? אחת מתוצאות המשבר 
הכלכלי בארה"ב היתה קריסתה של 
תעשיית הרכב בארה"ב ובין היתר כתוצאה 
מכך, קריסת תעשיית הפלדה. המשמעות 
החברתית של התהליכים הכלכליים 
האלה היא דרמטית, ומדינות "חגורת 

האפשרות האחרת
בשנות החמישים של המאה ה-20, בחבל 
הבאסקים בספרד, החלו לנבוט הניצנים 
הראשונים של מה שעתיד להפוך לאחד 
הקואופרטיבים הגדולים בעולם, ואולי 
לדוגמה הטובה ביותר לרלוונטיות של 
תאגיד   - אנו  לימינו  קואופרטיבים 

מונדרגון.
בבית־ספר  התאגיד  של  ראשיתו 
שהקים כומר ספרדי, אותו הגלה הגנרל 
פראנקו הפשיסט לחבל הבאסקים מוכה 
האבטלה והעוני, כעונש על דעותיו 
הסוציאליסטיות. בית הספר לימד וחינך 
ברוח ערכי הערבות ההדדית והכלכלה 
השיתופית. בוגריו יצאו והקימו מפעלים, 
קואופרטיביים  חינוך  ומוסדות  בנק 
נוספים. מלבד הזמנת קואופרטיבים 
קיימים להצטרף אליהם הם החלו )שימו 
לב - רמז לעתיד לבוא( לסייע לחברות 
כושלות תוך הפיכתן לקואופרטיבים 

וצירופן לתאגיד.
בעקבות התרחבות שיתוף הפעולה 
בין הקואופרטיבים השונים בתאגיד 
1984 להקים שותפות  הוחלט בשנת 
קואופרטיבית רחבה שאיגדה את כל 
החברות שפעלו במסגרת התאגיד תחת 

השם: מונדרגון.
כמה נקודות מרכזיות שחשוב לדעת 

לגבי מונדרגון לפני שניגש לעניינינו:
התאגיד פועל באופן דמוקרטי, יש לו 
אסיפה נבחרת מהקואופרטיבים השונים 

>>>

MONDRAGON-Corporation  :צילום
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"בנין אומה או תיקון חברה". היא מייחסת 
כוונה שיטתית מראש, למה שנראה 
כפי  יותר כתוצאה חלקית בדיעבד, 
שאנסה להוכיח בדברים הבאים. הבדל 
זה בין כוונה לתוצאה הוא משמעותי 
במיוחד, משגוטוויין מנסה, ובצדק, ללמוד 
מתוצאות מעשי העבר על המצפן הראוי 

להתחדשות תנועת העבודה בעתיד.
גוטוויין מציין כאחד מיסודותיה של 

 טענתו המרכזית של פרופ' דני 
גוטוויין, במאמרו "על הסתירה בין האתוס 
החלוצי לאידיאולוגיה הסוציאליסטית 
בתנועת העבודה הישראלית" )חברה, 51, 
פברואר 2012(, היא שהאתוס החלוצי 
בתנועת העבודה עמד בסתירה וחסם את 
מימוש האידיאולוגיה הסוציאליסטית 
שלה. זו גרסה מרוסנת לטענה שהעלה 
לראשונה במחקר זאב שטרנהל בספרו 

בין  החמצת השילוב הפורה 

אלון פאוקר

אלון פאוקר הוא חוקר ביד�יערי - גבעת�חביבה, ומלמד בחוגים להיסטוריה 
במכללה האקדמית בית ברל ובסמינר הקיבוצים

הגופים החלוציים נכשלו 

בעבר ביצירת הסינרגיה 

החלוצי  המעשה  בין 

והמעשה הסוציאליסטי, אך 

היה זה כישלון חלקי ולא 

מוחלט, במבחן התוצאה, 

הכוונה.  במבחן  לא 

החלוציות אינה מטרד - 

אלא יסוד מבורך. תגובה 

לדני גוטוויין

חלוציות 
וסוציאליזם 

> >> 
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כלום בימי 
העלייה 

השנייה, ואף 
בימי העלייה 

השלישית, 
היתה החברה 

היהודית 
בארץ יש קיים 

הנושא את 
עצמו, שניתן 

היה למקד את 
המאמץ במאבק 

על עיצובו 
במקום במאבק 

על בנייתו?

שהחלוציות לא היתה מעשה פרישות, לא 
בכוונה ולא בפועל? נדמה כי לפחות עד 
קום המדינה, בימי התגבשותו של האתוס 
החלוצי, האפשרות השנייה היא התקפה.

גוטוויין טוען עוד כי לאחר קום המדינה, 
משנפרמה החפיפה בין חלוצי ללאומי 
- משום שלעניינים הלאומיים דאגה 
המדינה - שימשה החלוציות צידוק 
לאי־שוויון. ימי קום המדינה הם אכן 
החלוצי־ בתחום  הגדולה  ההחמצה 
סוציאליסטי, אך מסיבות מורכבות 
הרבה יותר. בן־גוריון ואתו כל מנהיגי 
התנועות הקיבוציות - הגוף החלוצי 
ביותר - אכן סברו שגם בימי המדינה 
השיטה החלוצית היא שצריכה להמשיך 
להיות השיטה המובילה, אולם באומרם 
"חלוציות" התכוונו כבר לשני דברים 
שונים ונכשלו כל אחד בדרכו: בן־גוריון 
פעל אז להרחיב מאד את המשמעות 
המעשית של המושג "חלוציות" וסבר, 
במקביל, שיהיה ניתן לאתר את הגוף 
החלוצי שיעמוס על עצמו גם עתה את 
משימות השעה. הוא התאכזב מהקיבוץ 
בנקודה זו, ובחיפושיו הגיע לבסוף אל 
הצבא. היה זה כישלון מתמשך, משום 
שבאווירה החדשה ובמציאות של מדינה 
יסוד ההתנדבות למען הכלל הלך ופחת. 
לכך תרמה גם ההתפתחות במפא"י. אבי 
בראלי הצביע בצדק על כך שמפלגתו של 
בן־גוריון בחרה לאחר קום המדינה בדרך 
של מיסוד היררכי־חלוקתי, במקום מיסוד 
דמוקרטי־ציבורי, ובכך יצרה קיבעון עסקני 
בו קיים דירוג בין מספקי טובות הנאה 
תמורת תמיכה, והתלויים בהם. מיסוד 
זה חיסל את הסיכוי לאופק אידיאולוגי 
יצירתי, מחדש ומגיב למציאות. מנהיגי 
התנועות הקיבוציות כולם לקו גם הם 
באותה תקופה בהלם אל מול המציאות 
החדשה, שהוביל לקיפאון מחשבתי 
ומעשי. בצר להם, ומתוך חוסר יכולתם 
להבין את המציאות החדשה ולהגיב 
אליה, פנו לרטוריקה החלוצית המוכרת 
להם. רק בקצות המחנה, זעיר פה וזעיר 
שם, היה מי שזיהה את הכיוון המוחמץ: 
ניצול היוקרה החלוצית האדירה של 

לא היה "לוקסוס" לתקן 
את החברה הקיימת

לתנועת העבודה בארץ לא היה, אפוא, את 
ה"לוקסוס" של תנועות סוציאליסטיות 
במקומות אחרים בעולם, לפעול לטובת 
תיקון חברה קיימת - היה עליה להקים 
את החברה. הובלתה )החלוצית( את 
הקמת החברה היא שנתנה לה את אמון 

הציבור הרחב והתנועה הציונית. 
זאת ועוד, היו בתוכה מי שביקשו לתת 
בכורה מוחלטת, גם פוליטית, למעשה 
החלוצי. הבולט בכך היה יצחק טבנקין. 
זה היה הרקע המהותי לפילוג מפא"י 
ב-1944, משום שברל כצנלסון ובן־גוריון 
לא קיבלו זאת, וטענו לחשיבות המעשה 
הפוליטי גם בקרב הציבור העירוני. 
כלומר, מובילי מפא"י דחקו ממנה את 
מי שדרש את קדימותו המוחלטת של 

המעשה החלוצי.
כלל  בדרך  כרוך  חלוצי  מעשה  נכון, 
בתפיסה אליטיסטית של הנוקטים בו, 
כחלק מהנרטיב שמאפשר להם לעמוד 
במעשה הקשה שהם עומסים על עצמם, 
שגוזר רמת חיים ירודה מזו שיכלו להשיג 
לעצמם לו בחרו בדרך אחרת. אך האמנם, 
כטענתו של גוטוויין, המשימות הלאומיות 
שעמסו על עצמם החלוצים היו רק טשטוש 
למגמת ההתבדלות שלהם, הנובעות 
מהאליטיסטיות שלהם? הייתכן כי הנשיאה 
במשימות הללו היתה דווקא ביטוי לכך 

הארץ  הספר  כיבוש  את  החלוציות 
ישראלי, שהיה תחליף שייתר את המאבק 
בסדר הקיים. טענה זו מתעלמת מכך 
שכדי להיאבק בסדר הקיים, צריך שיהיה 
סדר קיים. כלום בימי העלייה השנייה, 
ואף בימי העלייה השלישית, עת התבסס 
האתוס החלוצי, היתה החברה היהודית 
בארץ יש קיים הנושא את עצמו, שניתן 
היה למקד את המאמץ במאבק על עיצובו 
במקום במאבק על בנייתו? וכלום ניתן 
לתאר את ביסוס היישוב היהודי בארץ 
כגוף בר־קיימא ללא המאמץ החלוצי?

זכתה  העבודה  תנועת  מכך,  יתרה 
בהזדמנות להוביל את היישוב, לאו דווקא 
בשל האידיאולוגיה הסוציאליסטית 
שלה, אלא בשל מנגנוני הבניין החלוצי 
שהקימה. כך ההסתדרות ומפעליה, וכך 
ההתיישבות החלוצית, שהשלימו זו את 
זו ולא עמדו בסתירה זו לזו. לראיה, רופין 
- אבי ההתיישבות בארץ - וכמוהו רוב 
הממסד הציוני בין אם מראש ובין אם 
בדיעבד, תמכו בציבור הפועלים קודם כל 
בשל מעשה ההתיישבות החלוצי שלו, 
ורק בשל מעשה זה גילו אהדה גם לנטיות 
הסוציאליסטיות של הפועלים. כמו כן, 
כפי שציין זאב צחור כבר לפני שנים, 
תנועת העבודה זכתה תמיד בבחירות 
הארציות, אך הפסידה לרוב בבחירות 
לרשויות המקומיות היהודיות. משמע, 
הציבור הרחב לא תמך בתפיסתה הכוללת 
כמו שהיא, אלא ראה בה הגורם המוביל 
את הבניין הלאומי, ולכן נתן בה את אמונו. 

> >> 

צילום: ארכיון קיבוץ שריד- המוזיאון לראשית ההתיישבות קיבוץ יפעת. 
www.pikiwiki.org.il מתוך אתר פיקיוויקי ישראל
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עלו רעיונות 
לקיבוצים 

אזוריים 
שיכללו מספר 

יישובים 
מקומיים, 

שחלקם יהיו 
יישובי עולים. 

כך העולים 
שאינם ששים 

לפנות לקיבוץ, 
יוכלו לנהל את 

־ענייניהם הפני
מיים בעצמם, 
אך יהיו חלק 

ממסגרת 
סוציאליסטית 

אזורית

למעשה המרענן ביותר שקרה בארץ בתחום 
הניסיונות הסוציאליסטיים־חלוציים מאז 
קום המדינה: תנועות הבוגרים של תנועות 
הנוער. יש לקוות שגופים אלו אכן יוכיחו 
לאורך זמן יכולת למזג באופן מוצלח בין 
ערכים חלוציים של עשייה כלפי חוץ 
לייצוב חברה סוציאליסטית בתוכם, תוך 
תגובה פורה למציאות משתנה. אולי בכך 
יצליחו ליצור את הסינרגיה בין המעשה 
החלוצי והמעשה הסוציאליסטי שהגופים 
החלוציים בעבר נכשלו בה כישלון חלקי 
ולא מוחלט, ובמבחן התוצאה, לא במבחן 
הכוונה. רוצה לומר, הניסיונות המבורכים 
לחידוש סוציאליסטי לא צריכים לראות 
באתוס החלוצי מטרד, אלא יסוד מבורך, 
שיש ללמוד מכישלונות העבר כיצד למזגו 
באופן מפרה ביסוד הסוציאליסטי לטובת 

חיזוק אהדדי של שניהם. ///

שכן, מבחינת האמת ההיסטורית מדיניות 
צמצום הפערים של המערך התרסקה עם 
מהפך 1977, וכידוע, הדבר קרה בלי קשר 
לר"ץ ולד"ש שבהן תמכו רבים ממעמד 
הביניים. זאת בלי קשר לעובדה - החסרה 
גם היא במאמר - שהתמיכה במפלגות אלו 
נבעה מסיבות מורכבות הרבה יותר מאשר 
התנגדות של מעמד הביניים למדיניות 

הגברת השוויון.
"קפיצה" מחשבתית מאפיינת גם את 
הקישור בין פניית תנועת העבודה ימינה 
בשנות השמונים לבין האתוס החלוצי. 
חד־ממדיות מאפיינת גם את הרמיזה 
שפירוק ההסתדרות נבע מהרצון לפרק 
את מוקדי הכוח הכלכליים־חברתיים 
של תנועת העבודה, שאינה עומדת על 
מצבה הכולל של ההסתדרות בעת פירוקה 
ומידת ההשפעה הערכית החיובית שהיתה 
לה אז בפועל. בהמשך לכך, לא נראה 
שגוטוויין מציב הסבר מניח את הדעת 
לקשר בין האתוס החלוצי ל"ערכי תנועת 
העבודה" כמסווה למדיניות ניאו־ליברלית 
בה תמכו מעמדות הביניים - תומכיה 

המסורתיים של תנועת העבודה.
נכון, באופן היסטורי המנוף החלוצי לא 
נוצל להצלחה סוציאליסטית, אך תוצאה 
אינה בהכרח כוונה. גוטוויין מציג הסבר 
מרכזי אחד לרצף אירועים שלכל אחד 
מהם הסברים מורכבים הרבה יותר, וטענתו 
לקשר שיטתי ביניהם נראית רופפת, לא 
בהכרח סבירה ובוודאי לא מנומקת באופן 
משכנע במאמר. דווקא אתוס החלוציות - 
הוויתור של הפרט על הישג פרטי לטובת 
תרומה רבה יותר למעשה הלאומי הנדרש 
- הוא אחד מיסודות החידוש האפשריים 
של תנועת העבודה. הוא בסיס אפשרי 
לדרישה לצדק חברתי: במקום "חטוף 
כפי יכולתך", הקדש מעצמך למען ענייני 
הכלל. אולי לא בכדי יסוד זה הוא הבסיס 

הקיבוץ מימי הישוב לטובת חדשנות 
בתחום שבו הקיבוץ יכול היה עדיין להיות 
משמעותי גם לאחר הקמת המדינה. כך 
עלו רעיונות לקיבוצים אזוריים שיכללו 
מספר יישובים מקומיים, שחלקם יהיו 
יישובי עולים. כך העולים שאינם ששים 
לפנות לקיבוץ, יוכלו לנהל את ענייניהם 
הפנימיים בעצמם, אך יהיו חלק ממסגרת 
סוציאליסטית אזורית. אולם הקיבוץ איבד 
אז את יכולת החדשנות היצירתית שלו 

ורעיונות אלו נמוגו.
אי־הבנת המציאות החדשה ואי־הפנמה 
שבמציאות של מדינה עצמאית הלכי הרוח 
בהכרח משתנים, הובילו, אפוא, לקפיאה 
על השמרים וחוסר יכולת לחדש ולהגיב 
למציאות כמו שהיא. אותה יכולת מופלאה 
של תנועת העבודה להיות רלוונטית 
למציאות אבדה לה עתה בכל מסגרותיה. 
זו הייתה תוצאה בדיעבד ולא כוונה מראש, 
ואין לשכוח שכל זה קרה במציאות בלתי 
נורמלית לחלוטין של עלייה המונית, שהיה 
צורך לתת לה את התשובות הבסיסיות 
ביותר. המנגנון המפלגתי המסואב אכן 
פנה לדרך של חלוקת טובות הנאה, עד 
שהמציאות טפחה על פניו והוא ניסה 
להתעשת למולה בסוף שנות השישים, 

כפי שמציין גוטוויין.

לא מטרד אלא יסוד 
מבורך

הצגת החלוציות ככוח ממשי שמנע את 
ביסוס מדינת הרווחה בישראל, הזיהוי בינה 
לבין מעמדות הביניים בשנות החמישים, 
והזיהוי בהמשך בינה לבין מעמדות הביניים 
שהתנגדו למדיניות צמצום הפערים בשנות 
השבעים, כל אלה הם בבחינת "קפיצות" 
מחשבתיות שאם יש להן ביסוס, הרי 
שאיננו מובא במאמר האמור. לא כל 

 לקריאה נוספת:
אבי בראלי, "הממלכתיות 

ותנועת העבודה", בתוך: מרדכי 
בר�און (עורך), אתגר הריבונות, 

 ירושלים, תשנ"ט

אלון פאוקר, 'כשהקיבוץ החלוצי 
פגש את המדינה הממלכתית - 
קשיים של דימוי עצמי', בתוך: 

אביבה חלמיש וצבי צמרות 
(עורכים), הקיבוץ - מאה השנים 
הראשונות, יד בן צבי, ירושלים, 
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////////////////////////////////////////////////////////////////// ן  ו ח ר ק ה ה  צ ק  ////

איש אינו מתאמץ להסתיר את המעבר האיטי של מערכות החינוך לידי עמותות פרטיות, 
רשתות וגופים אחרים, אך ישנה גם הפרטה קיצונית יותר שאפילו במשרד החינוך לא מודעים 

לה. דו"ח מבקר המדינה ממאי מצא ששליש מהגופים החיצוניים שמעבירים שיעורים בבתי 
ספר הם חברות מסחריות שמעבירות, למשל, שיעור על תזונה בחסות יצרנית דגני בוקר. 

שיעור מזערי מפעילויות אלו זוכה לאישור ממשרד החינוך. רובם פשוט עוברים מתחת לרדאר, 
http://tinyurl.com/c2mqs7c :ללא כל בדיקה. (כלכליסט, 24.5.2012)   מקור בכלכליסט
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 הייתי אמורה להקריא באירוע גדול 
ונוצץ, ומחוסר מקום, ממש ברגע האחרון, 
דחפו אותי לחדר שהיו בו שלוש נשים. 
אחת מהן היתה שרה נתניהו. הנשים, 
שהיו מהודרות מאוד, הסתכלו עלי במבט 
מודד, שמינית חיוכים מנומסים־דוקרים 

על הפריק יוצרת הענייה. 
לפתע קראו לנו לאכול. שרה נתניהו 
קמה בעצלתיים ממיטתה, לובשת שמלה 
רקומה זהב, הסתכלה עלי, חברותיה באו 
אחריה, הן לא הציעו לי להצטרף. הייתי 
רעבה ומיוזעת מהגעה ארוכה ומתישה 
באוטובוסים. אמרתי לעצמי שאתקלח 

ואז אלך לאכול גם אני.
כל הדלתות של החדרים היו לבנות, 
חסרות זיהוי, פתחתי דלת ועוד דלת 

בעוד מסדרון ועוד מסדרון עד שהגעתי 
למקלחות לבנות מהבילות אדי חלב. 
התפשטתי, אבל לא משנה כמה נאבקתי, 
מים לא יצאו מהברזים. לא מצאתי את 
בגדי בחזרה באדים הסמיכים. שמתי על 
עצמי מגבת קצרה שמצאתי בגישושי 
העיוורים ויצאתי לחפש את החדר. 
צעדתי במעגלים אינסופיים, כל הדלתות 
נדמו אותה דלת, וכל מסדרון נדמה 
לתאומו, הפכתי ערה לכך שהמקום דוחק 
אותי בהתמדה שוב ושוב ושוב בתנועה 
צנטריפוגאלית החוצה, אבל לאן שלא 
פניתי לא הצלחתי לשנות או להשפיע 
על הכיוון. בשלב מסוים מצאתי את 
עצמי במדשאה המטופחת עם המגבת 
הקטנה על עירומי המבויש, מחפשת 
נואשות את הדרך פנימה, נמצאת בחוץ, 
מעבר לעמדת השמירה. פניתי לשומרים 
וביקשתי מהם להיכנס בחזרה. הסברתי 
להם שאני מוזמנת למקום ושאיבדתי 
את הדרך. כבר ויתרתי על ההקראה ורק 
רציתי להגיע לבגדים שלי ולהתכסות. 

אחד השומרים מדד אותי בפנים חתומות 
ושאל אם אני מכירה מישהו שיאשר 
שאכן הוזמנתי. רק את שמה של שרה 
נתניהו זכרתי. נאלמתי, ידעתי בבירור 
שאם יתקשרו אליה השומרים, היא 
תכחיש שהיא מכירה אותי באיזשהו 

אופן, וששהינו בחדר אחד. ///

החוצה

>>
>
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