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ניסים אבישר*

החינוכי  בשיח  ביותר  הבוערות  הסוגיות  באחת  עוסק  דהאן  יוסי  פרופסור  של  ספרו 
הלימודיים  בהישגים  החינוך,  באיכות  שונות  חברתיות  קבוצות  בין  פערים   — העכשווי 
מקביל  לאי־צדק  תורמים  אלו  פערים  בישראל.  הגבוהה  בהשכלה  ההשתלבות  ובמידת 
המייחסת  חינוך  מערכת  לכן  והרווחה.  הבריאות  השכר,  החברתי,  המעמד  בתחומי  גם 
להתפתחות  להשכלה,  מפתח  בכך  ורואה  שונים  לפרטים  שווה  הזדמנות  למתן  חשיבות 
ולהצלחה חברתית אינה יכולה להשלים עם תמונת מצב של פערים חינוכיים מתמשכים 
ואף מתרחבים. הספר דן בסוגיות מרכזיות בעיצובה של מדיניות חינוכית — שוויון וצדק, 
הפרטה ומטרות החינוך — משתי נקודות מבט: זו הנורמטיבית וזו האמפירית. הוא משתמש 
ברעיונות ובמושגים מתחומי הפילוסופיה של המוסר והפילוסופיה הפוליטית, ומעגן את 

הטענות בנתוני מחקר רבים. 
בחינוך,  בהפרטה  השני  חינוכי,  בצדק  עוסק  הראשון  פרקים:  לשלושה  נחלק  הספר 
והשלישי במטרות החינוך ובמערכת החינוך הישראלית. הפרק הראשון מתמקד בשוויון 
הזדמנויות בחינוך ומבקש לברר מהי משמעותו. שוויון הזדמנויות נחוץ לאור תמונת המצב 
ניכרים  והבדלים  בלימודים  בהישגים  פערים  ספר,  לבתי  בקבלה  תלמידים  אפליית  של 
בין סוגים שונים של שוויון הזדמנויות  בתשלומי ההורים למערכת החינוך. דהאן מבחין 
ובוחן את המצב בישראל. בהקשר זה מעניינת סוגיית הקצאת המשאבים הדיפרנציאלית 
וצמצום הפערים בחינוך. מסקנתו של דהאן היא שתקציבים הם הכרחיים אך לא מספיקים 
כדי לקדם שוויון הזדמנויות. מסקנה זו נכונה אך חלקית, שכן היא אינה מביאה בחשבון 
גורמים רלוונטיים נוספים כגון איכות המורות והמורים והגישה החינוכית הכוללת בבית 
פערים  על  אלו  גורמים  של  השפעתם  לדעתי,   .)2017 וגרזון,  גליסון  למשל  )ראו  הספר 

חינוכיים ועל צמצומם רבה מאוד. 
הפרק השני עוסק כאמור בהפרטה בחינוך ובתוצאותיה. הוא נוגע בסוגיה אקטואלית 
ושנויה במחלוקת הן בקרב אנשי חינוך הן בציבור: האם יש מקום לבתי ספר פרטיים וייחודיים 
בישראל, ומהן ההשלכות של מסגרות חינוך הניזונות ממימון פרטי )חלקי או מלא( על צדק 
ועל פערים חינוכיים וחברתיים. הפרק סוקר מגוון גישות ועמדות ולצידן פסיקות משפטיות 
מתקופות שונות, ומשרטט את תהליך ההשתנות בחברה הישראלית — מדומיננטיות של 
תפיסות קולקטיביסטיות אל אידאולוגיה ניאו־ליברלית ואינדיווידואליסטית המעמיקה את 
השפעתם של כוחות כלכליים. תהליך זה צפוי להעמיק את הפערים החברתיים והחינוכיים 
מנגנוני  והחלת  הפרטה  של  מסוימים  “אופנים  נגד  טיעונים  מגוון  מעלה  דהאן  בישראל. 
שוק בחינוך״ )עמ׳ 105( ומתמודד עם טיעונים המדגישים את ערכה של הפרטה לקידום 
מערכות חינוך. בין היתר נטען כי הפרטה עשויה לקדם “פלורליזם פדגוגי, חברתי וערכי, 

ד״ר ניסים אבישר, הפקולטה לחינוך והפקולטה למדעי הרוח והחברה, מכללת סמינר הקיבוצים  *
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ויגרום להתפתחות של שיטות הוראה שונות,  לימודים  שיכלול מגוון עשיר של תוכניות 
)עמ׳  מקיבעונה״  הציבורי  החינוך  ולניעור מערכת  חינוכית  יוזמות של חדשנות  להובלת 
103(. לכאורה זהו טיעון משכנע מאוד, לא רק משום שגיוון בדרכי הוראה, למידה והערכה 
הוא חיוני בעידן הנוכחי אלא משום שפלורליזם פדגוגי עשוי לשמש אמצעי חשוב לצמצום 
התחרות  “אלמנט  דהאן,  שמציין  כפי  אולם,  חברתי־תרבותי.  רקע  על  חינוכיים  פערים 
מכתיב דווקא אחידות ומצריך כינון סטנדרטים המאפשרים למדוד את הישגי התלמידים 
ההפרטה  העמקת  שלמעשה,  כך   .)103 )עמ׳  וכושלים״  טובים  ספר  בתי  בין  ולהבחין 
והכפפתה לכוחות ולכללים של השוק החופשי ייצרו סטנדרט אחיד שבהכרח יהיה מפלה, 
משמעותית  שונה  אינה  המצטיירת  התמונה  הקיימים.  הפערים  את  יעמיק  ואף  ושינציח 
שבהתנגדותו  מדגיש  דהאן  ואמנם,  כיום.  בישראל  הציבורית  החינוך  מערכת  של  מפניה 
לתהליכי הפרטה בחינוך אין הוא מגן על מערכת החינוך הישראלית העכשווית, שאינה 
מממשת הלכה למעשה את עקרון שוויון ההזדמנויות. השאלה כיצד נחלצים מן המלכוד 
החינוך  במסגרת  פקטו,  דה  מאפליה  סובלות  חברתיות-תרבותיות  שוליים  קבוצות  שבו 
פתוחה.  נותרת  להן(,  נגיש  אינו  ככולו  )שרובו  הפרטי  החינוך  במסגרת  ובוודאי  הציבורי 
מוצא כללי ומתבקש אחד הוא להכניס את הריבוי והגיוון לתוך המערכת ולהגדיל את מידת 
האוטונומיה של המערכות המקומיות, קרי להקטין את מידת הפיקוח, המדידה והשליטה 

של משרד החינוך.
יסוד  בין פרקי הספר, מבקש להתמודד עם שאלות  והמורכב  הפרק השלישי, הנרחב 
הנוגעות למטרות החינוך במדינה דמוקרטית. דהאן מציג זרמים שונים בגישה הליברלית־
ההנחות  אחת  הרב־תרבותי.  הליברליזם  הוא  שבהם  והמאוחר  האחרון  הדמוקרטית, 
הן מרכיבים תרבותיים  ]צריכה[ לכלול  המרכזיות כאן היא ש״תיאוריה מקיפה של צדק 
של הכרה והן מרכיבים חברתיים וכלכליים של חלוקה״ )עמ׳ 126(. כלומר, עליה להתמודד 
ושל   )aversive racism( סמויה  גזענות  של   ,)inclusion( והכלה  ייצוג  של  סוגיות  עם 
מיקרואגרסיות )“יחס מפלה חמקמק״; בקשי, 2019(. דהאן רואה בתוכנית הלימודים משאב 
“הזדמנות  החברתית־תרבותיות  מהקבוצות  אחת  לכל  בו  לתת  שחיוני  סימבולי  ציבורי 
לספר את סיפורן, להשמיע את קולן ולכלול בה את הנרטיבים שלהן״ )עמ׳ 127(. אני מזדהה 
כמובן עם קביעה זו, ונדמה לי שמעטים אנשי החינוך שיחלקו עליה באופן עקרוני. אולם, 

כפי שממחיש המשכו של הדיון, אין מדובר בעניין פשוט כלל ועיקר. 
תרגומו של עיקרון זה במערכת החינוך הישראלית מלווה לא פעם בסערות ובקונפליקטים 
עזים בין קבוצות בחברה. כך למשל בכל הנוגע לחינוך לאזרחות בישראל ולמחלוקת בין 
אידאולוגיות וגישות שונות באשר למטרותיו ולאמצעיו. סוגיות נוספות שנידונות בהקשר 
זה הן “ועדת ביטון להעצמת מורשת יהדות ספרד והמזרח״, רב־תרבותיות ומערכת החינוך 
הערבית, ותוכניות הליבה והחינוך החרדי. בכל המקרים מדובר בסוגיות טעונות שנוגעות 
את  מציג  דהאן  הישראלית.  בחברה  המרכזיים  מהמתחים  כמה  של  החשופים  בשורשים 
מעבר  זאת,  עם  מושגיות־תאורטיות.  מסגרות  בתוך  אותן  ומציב  השונות  המבט  נקודות 
לעמדתו הכללית שבמרכזה ערכים של שוויון וצדק חברתי, לרוב הוא נמנע מלנקוט עמדה 

ברורה או להציע כיווני חשיבה ועשייה חינוכיים קונקרטיים. 
)אבישר,  עולם  ותיקון  חינוך  מזרחיות,  מהמזרח:  ללמוד  שלי,  וספרי  דהאן  של  ספרו 
עוסקים  הספרים  שני  זה.  את  זה  כמשלימים  לראותם  ואפשר  במקביל,  אור  ראו   )2019



סוציולוגיה ישראלית כב)1(   191תשפ"א-2021

בחינוך, בצדק ובמטרות המעשה החינוכי הראוי, אך כל אחד מהם בוחן את הסוגיה מנקודת 
מבט שונה בתכלית. בין היתר, בעוד דהאן מתייחס לעניינים עדתיים )אתניים(, ולמזרחיות 
בפרט, כאל דוגמאות של הבעיה העקרונית והרחבה של אי־צדק חינוכי, אני בחרתי להעמיד 
את סוגיית המזרחיות בלב המחקר והדיון ומתוך כך לנסח טענה כללית יותר על אי־צדק 
בחינוך ועל הדרכים לצמצומו. יתרה מזו, דהאן מתבונן במערכת החינוך ממרחק ביקורתי 
של הוגה דעות, חוקר, משפטן וסוציולוג, ואילו המחקר והדיון הרעיוני בספרי אינם אלא 

מקורות לגיבוש ולביסוס תפיסה חינוכית שוויונית ומכילה. 
השפעתם  את  מדגישים  שניהם  ברורה:  השקה  נקודת  יש  הספרים  שני  בין  זאת,  עם 
של יחסי הכוח החברתיים על התהליך החינוכי ומציעים שינוי בחלוקת המשאבים )“צדק 
היא  “הטענה  כי  מבהיר  דהאן  הכרתי״(.  )“צדק  ובהכלה  בנראות  בייצוג,  וכן  חלוקתי״( 
וברור כי שני אלה   ,)10 )עמ׳  שמימוש צדק הכרתי מסייע למימוש צדק חינוכי חלוקתי״ 
יתרמו לצמצומם של פערים חברתיים וכלכליים בין הקבוצות השונות. כאמור, דהאן אינו 
עוסק בסוגיות פדגוגיות או בשאלה כיצד יש לחנך על מנת לקדם שוויון הזדמנויות בחינוך. 
מבחינה זו, נדמה לי כי ספרי שלי ממשיך את זה של דהאן ומבקש לרדת לפרטי התפיסה 
והגישה החינוכית ולעקרונות יישומן במערכת החינוך הישראלית כיום. מי שיבקשו לקדם 
מהלך דומה של חשיבה ושל חשיבה מחדש על חינוך צודק וראוי בישראל דהיום צפויים 

למצוא ערך רב בבסיס הרעיוני והמושגי שפורש ספרו של דהאן. 
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