
לםצבי

שלהבסיסיתהדילמה
בישראלהחינוךמדיניות

החיכוךשלהיסודבעיותאתבמאמרומנתחלסצביפרופ'
החינוךחוקפיעלהיוםעדמתנהלתהחינוןמעוכתבישראל.
בחברהרביםשינוייםחלואז.מ 1953משנתהממלכתי

גדוליםחלקיםועליותרופלורליסטיתמגוונתהיאהישראלית:
אלהתהליכיםופוליטיים.דתייםמכגגוניםוהשתלטבתוכה
לשנותהצורךאת-החומרהובמלוא-מחדשהיוםמציגים

 .שנשתכרלתנאיםולהתאימההמערכתאת

ושונות.רבותתגובותעורו 1993מאישליהממשלתהמשכר
ולאלתגובהזכהלאבומובלעשהיהביותרהמהותיייןהענרק

שליוותהבמהומהביותר,המהותיהענייןציבורי.לדירןהובא

ינוךהחשלהחוקתימעמדובעייתהיאהזה,המשכואת

שלווהמשבר,להחולבממשלהש"סמפלגתותנציג .דינהבמ
שלהרחקתהאתבתובעההקואליציה,מןפרישהשלבאיום
ש"סשלהנציגי .חינוךכשותמתפקידהאלונישולמיתהשרה

וכמולממשלהשמחוץחרדיותמפלגותי~ליםיגנצגםכמו
אלוניהשרהכיטיעוניהם,בכלטענו,לאהמפד"לשליגיםנצ

אוהחרדיבחינוךו,ךחינכשותתיהובפעולזה,כהואפגעה
להרחקתהתביעתםאתביססוהםשעליהטענתם, .הדתי

לפגועעלולותאופוגעות,שפעולותיהאמרההחינו,ןממשרד
שלהם,החינוךלמערכותשמחוץילדיםשלהרצויבחינוכם
מהוריאחדלאאףחילוניות.משפחותילדישלבחינוכםכלומר

בגדטענותהעלהלאיםידתהלאו·הספונבתתלמידים
צטיירמההחוקתישהמצבמכאךיוצאהשרה.שלפעולותיה

בפוליטיקהםייודתייםדחרחוגים(ושלש"סשלציגיהנבעיני
ית-הרוחנובהכוונתלהתערבהיאםותכזכזה:הואהישראלית)

גםאלאשלהם,בזרמיםהחינוךשלרקלאאידיאולוגית,
כיווןהזה,במצבהטמונההבעייתיותכולה.החינוךוכותבמע
רךדכביבול,שנמצאה,למרותלהטרי,דתשובעודנפתרה,שלא

שלרחקתההידילעמאיחודששלהמשברשללחיסולו
 .החינוךממשרדינלואיתשולמ

ועהניאלוניהשרהשלאחדותשהתבטאויותהואנכון
הישראליבציבורקובסנסוסהןילגבשאיןוהשקפותותסתפי

שהיתה ,תהפוליטיונהתבהמידתמהיהיא,לעצמהלהששא(ו
בנתהנדווקא,בזהקונסבסוסעדריהשנשלאלא .בהשמעתם)

היאבנויה.שהיאכפיהישראליתהתיכוןמעונתמלכתחילה
אתהמדינהלאזרחייקהנהמעפלורליסטיתכמעוכתיהובכ

טעמם,ם,ותרלפי ,לילדיהםספרבניתחורבלהזכות

המחוברספרבביתהרוציםהווים .ואמונותיהםהעדפותיהם

התרבותשלוחינוכייםמדעייםוסופיים,פילמחשבהלזרמי
אתההולםספוביתשלובתכתלהםישנית,המודר
שלדיעהימבניהםלמבועהמבקשיםשאלהשםכ ,תיהםהעדפו

שלהארץ,כדורשלהגיאולוגיהמחקרשלהאבולוציה,תורת
שאינםהורים iונו'היקוםהתהוותבדברפיסיקליותתיאוריות

אחוות,דתותשלתורותיהןאודותהומשידעושבניהםרוצים

שילהםגםוכר',התורהמןלדעתםהאסורותאמנות,יצירותעל
כזהפלורליסטיןוגואיידיעל .להםהרצויספרביתשלכתובת

ות;;-ובסהוש- riילוהיינטועלה,למעשהמדינה,היזהכר
אלהערכיות·אידיאולוגיות·אמונתיות.תבמחלוקוהשנויות

םגתריופחותהובמידההחרדי,שדצה'"גווהשאלותהןבדיוק
עצמםוכיןבינםלאאינן,אמונותיהם .בהןלדוןמסוביםהדתי, -~ 

כל Iהדתיכבחינוןשלאוהחילוניבחינוך

וישביקורתיתלבחינהמוצעתתיאוריה

החילונית ,הגישותלהפריכה.אפשרות
גישותהן 'חינוךכוהדתית-אורתודוקסית

זו,עםזומתיישבותלא ,סותרות ,שונות
במשותףלקייםפיהןעלניתןשלאגישות

שכ,ךכיוון .בחינוךמשמעותיזבושום

שלבקיומךהכירההישראליתהחברה
 .נבדלותחינוךמסגרות

קורתיבילדיוןהמוצענושאהחילוניים,וביןבינםשכןכלולא
סגרתבמופתוחיורתביקלדיוןנושאאינןגםאמונותיהםופתוח.

חינוךביןההבדלשלרועיקזהוניתלמידיהם.שלהלימודים
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שאסורנושאאיךחילוניבחינוןי·אורתוזוקסי. nהזלזהחילוני
כישאסורזבוואיןספקבהלהטילשאסרומסקנהאיןבו,לדון

שהואועירןלאיזההמעניקהקדושהשרםכאןאיךייאמר.

האבולוציהתיאוריתשלמעמדה .ובחינהביקורתמפניחסינות
אחות,מדעיתתיאוריהכלשלמעמדהכמוהחילוני,נוךבחי
שבספועולם.התבריאעלריםדבהשללמעמדםדומהאינו

כלדתי,כבחינוןשלאהחילוני,בחינוןהדתי.כחינוןבראשית.
אךלהפריכה.אפשרותוישביקורתיתלכחיבהמוצעתתיאוריה

 .והמחקרההוראהאתמשותתהיאהופרכה,לאעודכל

גישותהןבחינו,ךוהזתית·אורתודוקסיתהחילוניתהגישות,

עלניתןשלאישותג •זועםזומתיישבותלאסותרות,שוגות,
שכןכיוון .בחינוןמשמעותיזבושוםבמשותףלקייםפיהן

הכירהישראליתההחברהלהלן),שיוזכרונוספות(ומסיבות
נבדלות.חינוןמסגרותשלבקיומןהיישוב)נימי{עוד

לעולםנאן 953 ·ג 11תשיחובהחינוךחרק
דודשלהממלכתיתהאידיארלוגיהמורח

באותםשר-החינוךבידיועוצבבך·גררירך

נוסחוהחינוךמטרות .דיבורבן·צירןימים,

שלההגדרה .ממגרחלקוהידחוקבאותו
היאהמדינהשלוקכחחינוךמטרות

הואאםשספקמירכוז,שלקיצוניביטוי
שלרוחהעםאחדבקנהעולה

עםאחדבקנהערלהושאינוהדמוקרטיה
 .החינוךצורכי
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בישראלהמקובלבחינוךיםרגיאיזיאולזרמיםשלההסדר

שלקודמתכזיקהללאההורים,שלבזכותםהכרהלמעשההוא
בתבילידיהםשייכתןהחינוךסוגאתלקבועדעותיהם,טיב
הזההסדרשללקיומוהתנאיהמזיגה.ידיעלהממומניםספו,

אחדשכללעצמם,אותהלסגלחייביםשהבלבהגחה,היא
ושאיאינואחזושאףאמונתועיקרילפיילדיואתלחגךושאי

שלאחוןאיוגושלטיבומהו .זולתוילדישלבהיגרבםלהתערב
כזאתהחינוןוכתמעמבוססתשעליהתהההנ ?וןהחינמערכת

נווצביוביהרוחנובתוכנהמדינהשלמעורבותהכיאומות

נמלים .המיעוטעלשנההרוברצוןשלהשלטהפירושהמדיגה
חינוןמאזרחיהחלקעלהמדינהכופהזהמסוגבאיוגון :ותאחר

 .נוורציםהםשאין
שלבמסגרתו ,נאוץשקםהחדש.החינוךשלמראשיתו

האחתהאלה:המגמותשתיבקירנוהתרוצצוהציוני,המפעל
"היהודישלזמרתולעיצובכבאמצעיבחינוןלשימושתתרה

להשתגכתנאישנחשבמה ,החדש""האדםשלאוהחדש"
הורגשלאהזאת,המגמהשלבתחומההציונות.שליהמטרות

המותכבחינוןלהשליטהחברהשלזכותהנדברהיסוסמעולם
התפושבתחומה-בקיוכההמקובלתהאידיאולוגיהידיעל

גמההמשלמקורהעליה.המוטלתכחובהדווקאהזה,הדבר
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ועליברלהתגוהרצוןכעםהאידיאולוגיהפיצולהיההאחות
ציוגים·דתייםשלהקבוצההציוני.הרעיוןסביבליכודולמען
אוטונומיה,יסודעלרקהציוניכמחגהמקומהאתלמצואיכלה

תנועתלעצמההסיגליותרמארחונגיה.כוךבחילה,שתינתן
ילדיהאתלמסורסירנההיאדומה:עמדה(בחלקה)העבודה
אלאחיתהלאשלדעתה ,"הכללית"ארלרגיההאיזיברוחלחינוך

אתלעצמההיאגםותבעהיריבה,איזיאולוגיהשלהסוואה
לפיאידיאולוגיות,חינוןבמסגרותחבריהילדיאתלחנךהזנות
ההכרהעלהמבוססחינוךומישטרנוצתזאבזרךדוחה.

ועלילדיהםבשבילהספרבביתלבחורהוריםשלבזכותם
המישטוהאלה.הספרבתיאתולממןלקייםהחברהשלחובתה

כגוףקדלתפהמדיגה·בדרןבימיהעבריבליישואיפשרהזה
(המרכז "אזרחיה"הציבורשלהאינטגרציה .מאוחדפוליטי

ושלהדתיהצינורשלהיישוב),שליטיתהפולבמפהוהימין
ידיעלהתאפשרהכיהן,ומותהפועליםמפלגותהציבור

האחדהשלניסיוןשכלפקסאין .החינוךבמעוכתהסגרגציה
אתשניהלהיישוב,שללפילוגוהימיםבאותםמביאהיהכפריה

ככלח,דומאודמוקרטיפוליטיכקולקטיבקיומומלחמת
השתנההמדינהכינוןעםמאוחזת.להוותיכולהשחברה

 .וךהחינתמדיניושלהבסיס
חינוןהספר.בתימערכתהיאהחינוךדיניותמשלעניינה

מכלון,החינשלהמדיניותאןספובתירקלאכמובךכולל
בבתיחששמתרמהאתכלקודםקובעת ,הצרבמובנהמקום
אמצעותם,בלגיטימציהמקבליםוהשקפותערכיםאילוהספר,

 .ממלאיםהםתפקידואיזהמשרתיםהםמיאת

החלטותשליוצאפועלהואהספרבבתירחששמתכל
סוגים:משלושה

החלטותהך ,האחרוןבניתוחאלה,-מדיניותהחלטותא)
בוניםןוהיכספובתיברגיםאם :משאביםשלהקצאהבדנו

במחקרכסףמושקעאםלסוגיהם,חינוןעובדישנרמהואותם,

חלשותאוכלוסיותלקידוםתקציביםצביםמוקאםהחינוך,
וכר'.

ידעעלהמבוססותהחלטותאלה-צועיותמקהחלטותב)
בהשפעתהילדיםשלהתפתחותםנובדשוטףרמחקועלצבור
החינוךשיטותמבחינתילדיםניןההבדליםבדברהספר,בית

איוגוןאופניהמורים,פעולותנדובתם,התפתחואתההולמות

שיטותה,הקבצכגוןתפקידיהם,מילוילצווךהספרבתישל

ונו.'חריגיםבתלמידיםטיפולהוראה,
הכיווןדברנהחלטותאלה-איזיאולוגיותהחלטותג)

הכיווןמןהמתחייביםהתכניםובדנוהחינוךשלהרוחני

אולאומני .אליטריאושוויוניחילוני,אודתיחינון :המועדף
 .וכר'מיסטיאורציונליהומניסטי,
מוקרטיותדבמדינותהחינוןמדיניותשלהבסיסיתהדילמה

הסוגיםמשלושתההחלטותקבלתעלדהמופקהואמיאהי

כמרוצתזהבענייןשהתגבשופעולה,דפוסישניהאלה.

 .הביזורי**והדפוסהמיוכוזי;הדפוס *הם:ריהוההיסט

עלמופקדהחינוןמעוכתאיוגוןשליזרהמירכבדפוס *
ךלטרהשי-המרכזהאלההסוגיםשלושתמלכהחלטות
נתחוםוומייצגןוהחינמשודכללנדרןלפועבשמוהמרכזי,

החינוכית,הפעולהשלזהאירגרןבדפוס .החינוךשרהואהזה

עליו,לתהמקובמדינית,קוגצפציהילפיביםצתקמחלקהשר

קרנצפציהכהונתו,נתחוםמייצגהואתהשאוהממשלה,רעל
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המקצועיותהחלטותמקבלי ;הכנסתשלאישורהאתשקבלה

מוסריםהאחרים)פקידיו(באמצעותלןשרק ,השרפקידיהם

לפידלחותםואלקבםלרשאיהשרהחלטותיהם.אתהמומחים

מכלבמדינותציבוריהשירותשלפעולהכללילפיעיניו.ואות
ללאבציבורדעותיהםאתלפרסםרשאיםפקידיםאיןהסוגים
זהגםהואהשרולבסוף ;עליהםוניםהממןמכךעלשותרקבלת

המדיניותכמו(ושדוגלהואשבההאידיארלוגיהאתשמשליט
הכנסת)שורבאיולזכותהממשלהעלמקובלתלהיותאמורה

החינוך.תרכמעעל
לכעלמופקדהחיכוךמעוכתאירגוןשלהביזוויבדפוס **
-מדיניותהחלטותאחר.גווםהחלטותסרגימשלושתאחד
גםמעמדם,כאלה.בתורםיכרוהמבתחומיכשאוות-לבדןוהן

פקידים.שלאינוהחינון,משרדמתקציבימשולםשכרםכאשו
גלריותשדעותיהםתלוייםבלתימומחיםכשלהואמעמדם
בהןהמעונייןבחברהמוסדאואדםבלשללרשותוועומדות

החינוך.ושילטרנותהספרבתישלפעולתםטיבאתלבחוןכדי
שלהקמהידיעלהזההעיקרוןהתממשמסוימותבמדינות
עלממומניםהםכאשרגםהחינון,למשרדמחוץמחקומוסדות

היאהביזוריהאירוגןשלהמכרעתהתכונהאךהזה.המשרדידי

התלמידים.הוריבידיבומסורותהאידיאולוגיותההחלטותש
מיספובאמצעותהשוגותבמדינותמתבצעתהזאתהמסירה

בחירהבזנותהכרה :ביניהםץהנפו .טכניים·אירגרנייםהסדרים

(למשל,בהםילמדושילדיהםרוציםשהםספו,בבתיהוויםשל

זנותמתןידילעודתיים),חילונייםבתי·ספריןבהבחירה

זמיריהושרעציםל:

המדינהשל(במימוןלהםהרצויספרביתלהקיםלהורים
להםריםמאפששהחוקיםההורים,ןבמימואחרים,ובמקוים

שלוממשיוצרףפיקוחידיעלפרטיים),ספובתילהקים
עלשליטהשלהעברהידיעל ,הספרבביתהנעשהעלההררים

מובטחתשבםהוכר',אזוריותארמקומיותלרשויותספובתי
שלפעולתםדרכיעלההרריםשלהשפעהשליותררבהמידה
הספר.בתי

החיכוךבמערכותבערבוביהמשמשיםאלהאירגוןדפוסישני

משניאחדכהרגמעטותבמדינותרקהשונות.המדינותשל

 ,למשלצרתפ,ראידיאלית.השלמהונתובמתכהאלההדפוסים

מירכוזית;חינוךמעוכתהמקיימתדמוקרטיתמדינהמדגימה

מדגימותהבריתוארצות ) 1988שלהרפורמה(עדאנגליהואילו

הנסיבותבידוריות.חינוךמערכותהמקיימותמדינות

מערכותשלאלהאיוגוןדפוסישניהופעתשלההיסטוריות

הזה.הדיוןמןחורגאןמענייונושאהםחינוך

אירגרןדפוסהקמתהאחריקצוזמןנהגהוישראלבמדינת

ממלכתיחינוךחוקבאמצעותהחינוךמעוכתשלמירכוזי
במתןהטהורהמירכוזיהדגםמןסטההזההדפוס . 19$3ג" nתשי

כתי-דתילממלממלכתיספרביתניןלבחורלהוריםאפשרות
למערכתמחוץנוטפים,חינוךלסוגיהכרהנתכה(ובתחומו

יותרומאוחרישראלאגודתשלהעצמאילחינוךהממלכתית:
ידיבנןיוצאיםבהםשהלומדיםש"ס,שלמיסודההמעין'ל'אל

מפרושהמירכוזשלהעיקרוןחובה).חינוךחוקילגביחובתם

-פירושוממלכתי''חינוך ·-שם)(כאמוזה"בחוקבסעיף,
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לגוףזיקהללאלימודים,תכניתפיעלהמדינהמאתניתןהךתיבו
אדהשרשלובפיקוחלממשלה,מחוץאירגוןאוי,דתעמפלגתי,

 ._פירושודתי'ממלכתי'חינוךידיו:עללכךסמךהושימשל
חייהם,אורחלפידתייםהםשמוסדותיואלא ,יממלכתחינוך

הלימודים''תכנית ;ומפקחיהםמוריהםלימודיהם,כניתת
למוסדותהשרידיעלשנקבעהלימודיםתכנית ·-פירושה

יקבעהשהשרהיסוד'תכנית'וכולל ...יםישמהרוךינהח

כזה."מוסדכלעלחובהיתנתככ
אידיאולוגיתמרוחלעולם,בא n("1953תשיחובה,וךחינחוק

באותםשר·החינוךבידיועוצבבך·גוריוךדוידשלתהממלכתיו

בניאתלחנךהחובהאתהטילהזההחוקבור.ידבן·ציוךהימים,

כיוונובקביעתיתרזכותלהוהעניקהמדינהעלעירצההדור

חלקוהיוחוקבאותוגרסתוחינוךמטרותהזה.החינוךשלורוחו
 .ביטויהיאהמדינהשלחוקכחינוךמטרותשלדרההגה .ונממ
רוחהעםאחדבקנהעולההואאםשספקמירכוז,שלינויצק

צורכיעםאחדבקנהעולהאינוספקוללאהיהדמוקרטשל
הזהבחוקהחינוךמטרותשלהניסוחאתהיוםוראקה .החינוך

 .מהרמתיישניםהזההסוגמןניסוחיםאיךואהר )'בף(סעי
פיושעלהעיקרוןאתלבטלניסיוןהיהותכתיהממלשלרעיוןה
אז.עדהעבריהחינוךתכמערעלהפ

הואהיוםהחינוןמעוכתשלולהפיצ

אי-פעםמשהיהיותרגדולוןועןלאי
הולן .הישראליתחברההותלדתוב

חינוןותירשישברמצבסדמתומ

הופכיםהמדינהידיעלקיםפסוהמ
זאת .הפוליטיתבבורסההנסחרבעמטל

חינוכיתמבחינההןשלילית,תותחפהת
יטיתלהפוהתוכותמבחינתךוה

המדינה.עלמשתלטתה

הואהזההחוקשלחקיקתולמחרתכברשל.נכהזההניסיון
לפעולהיהשאמורדתי·ממלכתיחינוך .רפיסותואובמללהגהת

צמודהבהכוונהלפעולךיהמש " ...מפלגתילגוףזיקה"ללא
גםהתערערמהרהעד .אותושהקימההמפלגהשלמלאהו

חובהיתכנ"כתאותךקבעשהשרהלימודיםיותתכנלשמעמדך
מעמדןזהחוקשלפיהלימודים,ותיתכנ .")ימ(רשדמוסלכלע
לאישורהכמותוטעוןבהםושינויעצמוהזההחוקשלכיהה

צרכיםיפעלנאלצו,ספרובתילחייבלותדהכנסת,של
חוקשלזהגורלולבקרים.חדשיםניותתכהחליףל ,םיפחלתמ

שלגבוההרמהדרושה .להפתיעכדיבואיןחובהחינון

רק(ולוהסכמהאודמוקרטית,במדינהתרבותיתהומוגניות

עלהאוכלוסייה,כלעלהמרכזמןתרבותלטתשלהתיקה)בש
החכרה .התנגדותלעורריבליפעלמירכוזיגוןיראסדפושתמנ

ההומוגניותמאזשאתוביתרהיישובמימיודע ,יתלאהישר
רחוקותבתרנה,השונותוצותבהקהמידהאותהבות;יותבהתר

חוקהחוץ.מןאידיאולוגית·ערכיתהכוונהבללקתומנכונ
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אבו,אותקוקשחאלהשלכוונתםפיעלתי,כהממלהחינוך
גברהשת,יהתרבותטרוגניותההתאםצלצממגתעללעולם

שללהאידיאאתסתרההזאתיותההטרוגנ .המדינהקוםמאז

גםךבוההציונית,יהוגלוהאידיאשלהשבתחומלויות,גהקיבוץ

ותיתהתרבטרוגניותההאך.דחאםלעמיזוגןשלכאידיאל

לכתיהממהחינוןחוקאתעשה,מלרוקנה,הישראליתבחכרה
 .מתוכנו

תאליהישרבחברה .יותנוגרההטשלההבעיהחריפהבינתיים
בותיהתריהשונממלאשבוב,ויטקשליםכהליתהתפתחו

חייםהבתחוםענייןםושלהסבירןיתנאלהיוםבכב.דתפקיד
בטולקיהדעתאתלתתבליהכמדיגםיוהחברתיהפוליטיים

יוליטפ * ;מדייךב·מיטובקוהז .הישראליתבחברההשולט
אסיהעולי-אמריקה·איררפהליוע(עדתי * ;ים)צג-(יונים

עליב(*תרבותיחילוניים);-דתיים-םי(חרד*דתיאפריקה);
רבותהתשלהיערכלפיהחיים-תמסורתיוויותבלתרזיקה

בכישביןדעותילוקיחבאינוקיטובשלעיקרו .ית)נהמודר
של)םתורוצובאי-היו(אגדןובאהואבהקיטושלעיקרו .אדם

עותבאמצהחברה.שללקיומהתגאיםשהמשותפיםמכבים

יםיתהדוהתרבותייםםיההבדלנוטעבהחברתיבהקיטו
שלתיהפוליטעותמהמששלשהירופ .פוליטיתמשמערת

שלפרטיקולריותזכויותלהבטיחמנתעל :הואיבהקיט

גרותבמסלהתארגןצוירבותיות),רתדתיות,(אתניות,קבוצות

מןאהכתוצבבחירות.תתפותשהמ ,תבמפלגוכלומרפוליטיות,
גםתליהישראהחברהבתוךגברהוהלכההזההתהליך

וןיבצבעלחינוךלהבטיחרצושמי .תיכהחינויהצפרנציאיהד
מפלגהלבהתארגנותהיאלכךךרדשהגילולבניהםמסוים

דולגךוערלעיןהואהיוםהחינוךרכתמעשלהפיצולפוליטית.
רםזבכל .תישראליההחברהלדותובתפעם·אימשהיהיותר

יימיםהקזרמיםולצדאחדיםםיסוגמתת·זרמיםהיוםפועלים

נקודתלהגיעלאעדייןזהתהליךם.חדשיםזרמינוספומאז,
הולךצם.עויתילךשהואכךעלםידמעיםימניסהבהררוויה.

ינהדמהידיעלהמסופקיםחינוךיתשירובושצבמומתמסד
חותהתפתהיאזאתהפוליטית.הרסבבוהנסחרעבלמטםהופכי

יטיתלוהפתוהתרבמבחינתןהויתחינוכמבחינההןשלילית

שלתסייבסכותזתשנשללכיוון ;המדינהעלהמשתלטת
הביששחינוךשלותיהמדינמהי .םילדיהאתלחנךהאזרחים

הכתושבאתזההביצהמןשראליתיההחברהאתלחלץכדי
שוקעת?היא

שרדימ .ביזורשלעקביתיותינמדאהיהזאתהמדיניות
עלםחלוקתועלםתקציביעלםיקדמופלהיותצריכיםהחינוך

ינוךחגיוסכלביןלביקורתםתוניהנשוויוניים,עקרונותפי
ריךצלאזאתנהימבח .לדיהםיליבשבבהםרוציםשהאזרחים

דופקמהזשכמוהבריאות.רדשממשרנהוךנהחידמשרלהיות

חיותוהאםיהרופאשכרעלחזקתם,ואחוליםבתישלבנייהעל
תטובשיהנוגעבכלהתערבותתוזכוזיעהלואיואךונו'

היהשיהדיןמןהחינוךמשרדגםךכם,הילסוגבחוליםהטיפול
כיבימריתרוכלהמוריםשכרר,ספתיבידיבנעלמופקד

ייניםנעבלאעהיזלותהיהלאו,ךינוהחמערכתשלהתיפעול
שללוגיוהאידיאנווובצבירוחביהונוויבכולאמקצועיים

יותתכנהוראה,שיטות :צועיותהמקההחלטותהחינוך.
היותלתוכיצר ,ו'נותוחריגסיותבאוכלוטיפוללימודים,

דשרמתלויים.בלתים,יצועיקמםגופיאוגוףידיבנתונות
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אותן,חהדאםא,ךהכרעותיהם,אתלבלקחייבונאיןוהחינ

סיבהלוהתשהיתכנסהואתהצינוראתלשכנעבחייהוא
חכורנההמספקיםסדותמושלהאירגוןפךוא .כןהוגלנהבטו

נוספים.ודיוןעירןהמצריךןנייעהואהחינוןרכתלמעמקצועית

גןרלהתאהאלהרתהמוסדצריכיםפיהםשעלהעקרונותאן
שליותבופוממינהלית·תלרתאילהיות:מקרהלבכיםכירצ

שלהם.הדעתחרות
חינוןכמעוכרתעהנוגבכל ,והמכריעהרגישתוההכרעתחום

הזהחתבוםהביזורוןרעק .האידיארלוגי·ערניהתחוםהוא

ןחינולבניהםרוחבליםהררלרותשפאמתךידיעלשתמממ
ןמתידיעלאלה,כחינוןתורמסגובהיעדרנרםצירושהם

רוןיקהעשליעשהמושומיידן.וייסמעןללהתארגןאפשרות
מסוררת,פילעים,בשרפניםובארנותשבמדינותנעשההזה

שלביזורההשוברת.התבררתשלספציפייםוצרכיםהדעפות
ולוטביאת ,תיקחררישיבמחייבישראלנתבמדיהחינוןרכתמע
המוסדתאינטרלזאתבררתזרויב .תיכממלוןנחיחרקשל

לכשלמעמדוהחינון.שלכורחובותערהתמבמדינההפוליטי
 .ההרריםרצוןידיעלבעוקיינודדפרסביתואפילומגמהזום,
אועמדהאתכזורתבתלמדינהשאיואהוהביזורשלשוופיר

החינוןשלאידיאולוגי·הרותני·עוכיובתוכנהנוגעבכלזיעה
ביתחימגםמכאןהאזרח.שלזכויותיולבסכלוליםאלהלכוש
זכרתלוואידהואילדיובחינוןהנוגעבכלרקזיעהישלאזרחני

כותרמעשלהביזורזולתו.ילדישלהחינוןבדרכיתהתערבו

בפתחו.ורבצתשלדעתםבסכנהמסוימיםאזרחיםחידמפחינון
 .הקותפרוהתהתפוררותההחברה,שלהאטומיזציהסכנתזאת
מוסררכאשפן.ההיאתאומריםההיגיוןוגםוןיהניסשגםאלא

שאינותיבוךטהשלילבאיםאחרגורםכלארשהמזיגההאירם
להתגדרסיהבעודלהוריםאיןילדיהם,עלריםולהצויר

קושלביהמגמהקאדווברתגוכזהבמצבבמסגרותיהם.
היהכוליספרביתכלשבהלמשל,באנגליה,פרסיבתהמשותף.

זהלמדידומיםך,כבשלאוליאוזאתלמרות ,היורכודבלבחור
לזה.

המצבתאהולמתאינהימינושלאלבישרהחינוךתיניודמ
הממלכתיות,מןמאדמעטבהישהזאתהמערכתדתי;בהעו

אתהולמתהיאאיוזמניתטאןבה.להטביעקשובימכונניהש

אידיאולרגי·בפיצולהשרויהדמוקרטיתברהחשלהצרכים
 • .הזהבעידןהישראליתהחברההיאשכזאת-תרבותי
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