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קלרה סבג וליאת ביברמן-שלו. חינוך, חברה וצדק.
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אורן גולן* ודבורה גולדן**

לאתגר  הממשיכה  משימה  הוא   )textbooks( טקסטבוקים  באמצעות  דיסציפלינרי  ידע  תיווך 
מיזם  של  מרכזית  משימה  הם  הקוראים  לקהל  והנחלתו  סיכומו  הידע,  הכרת  ומורים.  חוקרים 
סוג  הוא  טקסטבוק  פדגוגי.  מתווה  יצירת  המצריכה  משימה  דרכו,  מראשית  עוד  הגבוה  החינוך 
חינוך  מערכת  של  ייעודית  לימוד  מתכנית  חלק  שהם  לתכנים  בניגוד  לימוד:  ספר  של  ספציפי 
מרכוזית, הטקסטבוק הוא צורה ייחודית של ספר לימוד המייצג, וממילא מכונן, הצבר מסוים של 
ידע. יתרה מזו, הטקסטבוק בנוי בתבנית ספציפית על פי מסורת של העברת ידע שהתגבשה במאה 
הפך  הזמן  עם  ובאוניברסיטאות.  במכללות  הראשון  התואר  לתלמידי  במיוחד  מיועד  הוא  ה-20. 
השימוש בטקסטבוקים לאמצעי להגדרת גבולות הדיסציפלינה, להצבת מטרותיה ולאפיון צביונה 
ה“ראוי“  הידע  מהו  השאלה  את  מעלה  הטקסטבוקים  בתוכני  עיון  והמדעי.  החברתי  הפוליטי, 
להילמד ומהי הדרך ה“ראויה“ להנגשתו. בהוראת הסוציולוגיה, הטקסטבוקים משמשים לסימון 
והטקסטבוק   ,)Alexander, 1987( המייסדים  לאבות  ספציפית  התייחסות  תוך  הקנוני  הידע 
משמש במה להנגשת הקנון. אפשר לראות בקנון “טקסטים שזוכים ללגיטימציה ולהערכה יתרה 
לעומת טקסטים אחרים, וכן זוכים לפרשנויות מרובות שבאמצעותן מוגדר שדה ידע דיסציפלינרי“ 
)Connell, 1997(. בסוגה זו קולו של המחבר על פי רוב נאלם, והידע מוצג כאוסף של אמיתות 
מוסכמות. כפי שנטען בהמשך, נראה כי ניכרת חריגה מפורמט זה בספרן של סבג וביברמן-שלו 
של  הסוציולוגיה  להוראת  טקסטבוק  ליצור  ומעניין  חדש  ניסיון  שהוא  ספר  וצדק,  חברה  חינוך, 

החינוך עבור ציבור הלומדים והמלמדים את התחום בישראל. 
הן  החינוכי,  לתחום  הכללית  הסוציולוגיה  בין  חיבור  של  עידן  בישראל  החל  השישים  בשנות 
הדרישה  התחדדה  אלו  התפתחויות  לנוכח  המדיניות.  קובעי  של  בחשיבתם  והן  המדעי  בהיבט 
לספרי לימוד. תחילה, בהעדר טקסטבוקים מקיפים, פורסמו אסופות מאמרים – למשל המקראה 
)1965(, המכנסת עבור סטודנטים בישראל ספרות שפורסמה באנגלית דווקא.  רינה שפירא  של 
הלומדים.  עבור  סלקטיבי  ידע  בהצגת  הוא  הקדם-דיגיטלי  בעידן  אלו  מעין  מקראות  של  יתרונן 
כעבור עשור תורגם לעברית ספרו של שיפמן סוציולוגיה של בית הספר )1978(, הבוחן את בית 
הספר על פי ציר פרדיגמטי ומתוך התבוננות בחברה הבריטית. מתוך מגמה זו של תרגום הספרות, 
תורגם לעברית כעבור עשור נוסף גם ספרו של הרן )1990(, שתרם לעדכון מדף הספרים העברי 
בתחום. את הספר האחרון בנושא – פרקים בסוציולוגיה של החינוך – כתבה רחל פסטרנק )2014(. 
זה ראה אור בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, המשלבת בספריה אסופות קריאה וטקסטים  ספר 

פדגוגיים מנחים. 
מקורות  ובכללם  המקוונים  והלמידה  ההוראה  אמצעי  של  התפתחותם  בולטת  האחרונה  בעת 
ויקיפדיה, בלוגים, סיכומי תלמידים ברשת ואמצעים נוספים המפיצים ידע  נגישים לציבור כגון 
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ובפרט  הידע,  בעידן  לטקסטבוק  להעניק  יש  צביון  איזה  השאלה  עולה  זו  מגמה  לנוכח  לימודי. 
עיון בספרן של  זו אגב  לבחון שאלה  אנו מציעים  כמו הסוציולוגיה של החינוך.  בתחום ספציפי 
קלרה סבג וליאת ביברמן-שלו. לטענתנו, הספר מבקש לאזן בין מתחים שונים המקופלים בהוראת 
התחום: יצירת טקסט המותאם להדיוטות או טקסט לקהלים מומחים, טקסט המייצג את התחום 
הוא  שלפנינו  הספר  מוקד  וסלקטיבית.  ייחודית  גישה  ליצור  המבקש  טקסט  או  הוליסטי  באופן 
התבוננות ביקורתית במערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בישראל. הציר המארגן את הספר 
הוא סוגיית )אי( השוויון במערכת החינוך. לפיכך, שאלות יסוד הנשזרות בחיבור הן האם מערכות 

חינוך מובילות לשינוי המערכת החברתית הקיימת או לשעתוקה, וכיצד הן פועלות לשם כך.
הספר נחלק לשישה פרקים המאוגדים בשני שערים. בשער הראשון ארבעה פרקים ובהם מוצגים 
גבולות הדיסציפלינה הסוציולוגית וייחודה. הפרק הראשון חושף את הקוראים לפרדיגמות הליבה 
הפרשנית.  והפרדיגמה  הקונפליקט  פרדיגמת  פונקציונליסטית,  פרדיגמה   – הסוציולוגיה  של 
בהמשך הספר המחברות מסתייעות בפרדיגמות אלו ומראות כיצד אפשר להיעזר בהן כדי להבין 
תופעות חברתיות-חינוכיות. בשאר פרקיו של שער זה נידונים מקומה של המשפחה בחינוך וזיקת 
החינוך לאי-שוויון על יסוד אתני, לאומי ומגדרי, לרבות התייחסות לשסעים בחברה הישראלית. 
כתוספת ייחודית לפרדיגמה המבנית מובא הקוד הבלתי פורמלי שפיתח ראובן כהנא, ומודגמים 
ממדיו במחקרים עדכניים. בשער השני, המונה שני פרקים, המחברות דנות בחינוך כזירה המאגדת 
הנקרא  השער,  זו.  בזירה  המתקיימים  החלוקתי  הצדק  ובדפוסי  שונים  מסוגים  משאבים  בתוכה 
וִאתגור אידיאולוגיות בחינוך“, מתייחס בעיקר לדיון בעקרונות של צדק חברתי. בחלק  “שימור 
 )Walzer( זה של הספר החוקרות מציגות ידע רב מתחומי מחקרן. השער ניזון מגישתו של וולצר
לערוצי  אוכלוסיות  המנתבות  סף  וכשומרות  כזירות  פועלות  חינוך  מערכות  שבהן  בדרכים  ודן 
הענקת  באמצעות  מתמשכת  הערכה  תלמידים,  תיוג  באמצעות  חברתית  ולניעות  השתתפות 

ציונים, השמת תלמידים בהקבצות, ניתובם במסלולים חינוכיים מוגדרים וכיוצא באלה.
יש לציין כי כיוון הזרקור אל החינוך הבלתי פורמלי הוא דגש חשוב בספר, בהשוואה למקביליו 
בישראל ובעולם. הספר )ובעיקר בפרק השישי( מתמקד גם בווריאנט הישראלי של החינוך הבלתי 
מהותית  תרומה  בו  יש  פורמלי  הבלתי  בחינוך  דיון  ייחודי.  צביון  לו  מקנה  הוא  שאף  פורמלי, 
לסוציולוגיה של החינוך בישראל, כפי הנראה בשל חשיבות תנועות הנוער ותרומתם של חוקרים 
חלוציים בהבניית התחום בישראל, ובהם חיים אדלר, יחזקאל דר וראובן כהנא, שנמנו עם מוריה 

של סבג באוניברסיטה העברית. 
המחברות מרבות לשלב דוגמאות מוכרות מחיי היומיום בזירות חינוכיות רווחות ולפרשן ברוח 
הגישות הסוציולוגיות “הגדולות“. כך למשל הספר נפתח בצלצול הבית-ספרי, והן מציעות קריאה 
סוציולוגית ורואות בצלצול גורם שיוצר סמכות ומשרטט יחסים היררכיים בין מבוגרים לצעירים. 
כאמור, פתיח זה מאפיין את הספר – השאיפה להפוך את הסוציולוגיה של החינוך לרלוונטית, חיה 
ונושמת וכך לטפח בקרב הקוראים ראייה סוציולוגית והזמנה להתבונן ביומיום באור חדש. שזירה 
זו בין התיאוריה הסוציולוגית למעשה החינוכי זוכה לצביון מקומי בהעמידה במרכז הדיון סוגיות 
יסוד בחברה הישראלית. בכך היא מצמצמת את הניכור הרווח בין קוראי העברית ובין המציאות 

המיוצגת בטקסטבוקים אחרים.
אפשר למנות כמה מאפיינים המעידים על תרומתו של הספר ועל ייחודו. ראשית, גם בעידן של 
התמחות ופילוח תחום הדעת לתת-תחומים, המחברות מציעות עמדה עקרונית הקוראת לתמוך 
זו על הקנון, בשלוש רמות: בבחירת  הן מיישמות עמדה עקרונית  יסודות הסוציולוגיה.  בלימוד 
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הקונפליקט  פרדיגמת  הפונקציונליסטית,  הפרדיגמה   – הקלאסיות  הסוציולוגיות  הפרדיגמות 
הסוציולוגיה;  אבות  אותן  שהציגו  כפי  מרכזיות,  ניתוח  כפריזמות   – הפרשנית  והפרדיגמה 
– האם החינוך משעתק את הסדר החברתי או מאתגר  קנוניות בתחום  בהיצמדות רבה לשאלות 

אותו; ובהתייחסות ליחידות ניתוח קלאסיות כגון המשפחה.
מאפיין שני הוא סוגיית ההנגשה: עצם כתיבתו של טקסטבוק יש לה חשיבות, ושל טקסטבוק 
לכתיבה  הנוטות  בישראל,  האקדמיה  של  ואליטיסטיות  בדלניות  מגמות  למרות  בפרט.  עברי 
באנגלית, כאן יש ניסיון לחזור ולפנות לקהלים מקומיים, לענות על צרכים אותנטיים של אנשי 
חינוך ולפנות לחוקרים, לסטודנטים ולמרצים במכללות ובאוניברסיטאות ולהנגיש להם חומרים 

אקדמיים וקנוניים בעברית.
אינן מציירות תמונה של הסוציולוגיה  וצדק המחברות  בחינוך, חברה  כי  לציין  יש  זה  בהקשר 
של  הסוציולוגיה  האמריקאית.  או  האירופית  הסוציולוגיה  של  שיקוף  או  כפריפריה  הישראלית 
בישראל.  שהתגבשו  אידיאולוגיים  לממדים  הנוגעים  מקומיים  בגוונים  בספר  מצטיירת  החינוך 
כאן נודעת חשיבות לדוגמאות מחיי היומיום המוכרות לקהל הקוראים ושזורות במעשה החינוכי, 
ולימוד התיאוריות נעשה באמצעות עיון במצבים מחיי היומיום. אחרי קריאת הספר, כשישמעו 

הקוראים שוב את צלצול בית הספר, הוא יישמע להם אחרת.
של  בפרשנות  גם  ומחדש  טקסטבוק,  מהו  לשאלה  בנוגע  מובלעת  עמדה  מציג  הספר  לבסוף, 
המטרות ושל הדרכים להנגשת ידע באמצעות הטקסטבוק. כאמור, בעידן הנוכחי חשיבותם של 
סבג  של  ספרן  ברשת.  חלופיים  ידע  מקורות  של  צמיחתם  מפאת  להיחלש  עלולה  טקסטבוקים 
לעידן  תגובה  למעשה  הוא  ובעינינו  אחרים,  מטקסטבוקים  אפוא  עצמו  את  מבדל  וביברמן-שלו 
הנוכחי. הוא עשיר בידע, אולם אינו מסתפק בהכלה מקיפה של הידע בתחום אלא פועל להרחבתו 
על פני ציר רחב אך סלקטיבי ומזמן דיון נוקב של מורה, טקסט ולומד בסוציולוגיה של החינוך. 
ידע, ספרן  בעוד מרבית הטקסטבוקים מבקשים לאפשר ללומדים היכרות עם פריסה רחבה של 
של סבג וביברמן-שלו מפתח צירים קוהרנטיים המתמקדים בשוויון ובאי-שוויון בזירות חינוכיות 
בישראל  זה  בעידן  מטלטלות  סוגיות  הם  אלו  צירים  הרחב.  במובנו  צדק  של  שאלות  ומשקפים 
ובעולם. שלא כקולו האילם של המחבר בטקסטבוקים מדעיים, דומה כי קולן של הכותבות מהדהד 

היטב בין דפי הספר שלפנינו.
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