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תכניות לימודים במשבר

החינוך כסוס טרויאני
מטרת מערכת החינוך ותכנית הלימודים ,על פי הסוציולוג
הצרפתי הנודע פייר בורדייה ,אינה לאפשר לתלמידים להגיע
להישגים ,אלא לשעתק את המבנה המעמדי של החברה
ולבסס את ההגמוניה של המעמד השולט .פרופ' גד יאיר כתב
ספר על בורדייה ,ובו הוא מציג אותו כמהפכן האחרון .הוא
אומר" :המורים הם שיקוף של מעמד הביניים ,והם מביאים
אתם את מערכת האמונות שמרמה גם אותם ,למשל שכולם
יכולים להצליח אם יש להם כישרון ומוטיבציה"

פייר בורדייה" .הוא היה
בן פריפריה וניסיונו
האישי אפשר לו לראות
את הצביעות של המורים
והמחנכים שלו"

גד יאיר" .בעיה מרכזית של מערכת
החינוך שלנו היא בעיית המוטיבציה"

יורם הרפז

ס

פרו החדש של פרופ' גד
יאיר ,ראש החוג לסוציולוגיה
באוניברסיטה העבריתPierre ,
Bourdieu: The Last Musketeer Of The
( French Revolutionפייר בורדייה:
המוסקטיר האחרון של המהפכה
הצרפתית) (יצא לאור באנגלית בהוצאת
 ,)Lexingtonצריך לעניין אנשי חינוך ,שכן
מאז בורדייה (ראו מסגרת) נראית מערכת
החינוך אחרת – והיא נראית רע .מנקודת
מבטו הסוציולוגית־ביקורתית של בורדייה
מערכת החינוך היא אמצעי ערמומי לשחזור
המבנה המעמדי של החברה – לקיבוע
החזקים והחלשים במקומם .יאיר ,סוציולוג
בעל עניין רב בחינוך (ראו ספרו "מחוויות
מפתח לנקודות מפנה" ,ספרית פועלים,
 ,)2006חושף ומבהיר את הנקודה המכאיבה
הזאת בכמה פרקים .התזה העיקרית של
ספרו היא שבורדייה הוא אחרון הלוחמים על
מימוש האידאלים של המהפכה הצרפתית –
שוויון ,חירות ואחווה – ברפובליקה מנוונת
המתכחשת למורשתה.
מאתיים שנים אחרי ,בורדייה עדיין
ממשיך את המהפכה הצרפתית? הניסיון
לשקם את הרפובליקה הוא ,כדבריך" ,הקוד של
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הסוציולוגיה של בורדייה"? תסביר בבקשה.
אכן .פייר בורדייה ממשיך מסורת
צרפתית בת יותר ממאתיים שנה – המסורת
של הנאורות ,שראתה בערכים של שיוויון,
חירות ואחווה ערכי יסוד לכל חברה
מתוקנת .כל עבודתו של בורדייה – מחקר
אי־השוויון בחינוך ,בדיקת כשלי המוזיאונים
וחקר האוניברסיטאות – סובבת כולה סביב
הערכים של מהפכת  1789ומבקרת את
כישלון הממשלות מאז ליישם את הערכים
המכוננים שלהן .בלא הבנת מרכזיותה של
המהפכה הצרפתית ו"הסדר הישן" בחשיבתו
של בורדייה אין דרך להבין את רצף
מחשבתו .הספר מראה שאפשר להעמיד את
מכלול הסוציולוגיה הבורדיאנית על תסכולו
מכישלון ההבטחה של המהפכה הצרפתית
וכי ניסיונותיו לשנות את מוסדות המדינה
המודרנית נגזרים כולם מסדר היום של
המהפכנים של .1789
איזה תוכן נתן בורדייה לשוויון ,חירות
ואחווה? איזה "שמאל" הוא היה?
בורדייה הגדיר עצמו כעומד "משמאל
לשמאל" .לאחר נפילת הגוש הקומוניסטי
ותחילת מה שהוא ראה כמתקפת הנאו־
ליברליזם הוא תפס עצמו כמחסום מגן
אחרון על מדינת הרווחה ועל תפקידם של
המוסדות הציבוריים – תקשורת ציבורית,

תחבורה ציבורית ,בריאות ציבורית,
חינוך ציבורי .הוא כרת ברית עם תנועות
הפועלים באירופה והיה ממנהיגי ההתנגדות
ל"מקדונלדיזציה" של היבשת .מבחינתו,
הקפיטליזם האמריקני הוא האויב הגדול של
מורשת המהפכה הצרפתית כי הוא מתעלם
לפחות משני אידאלים שלה – שוויון ואחווה.
המהפכה הפכה מהר מאוד לשלטון טרור
שהסתיים בקיסרות .רפובליקה לא הייתה
שם .לְ מה בורדייה התגעגע?
בורדייה מעולם לא התייחס לצדדים
האפלים של המהפכה .קלקול הערכים
והמשטר שאחרי  1792לא נכנס למפה
הערכית שלו .האידאל שלו היה ונותר .1789
יש ,אכן ,כאלה שמרימים גבה על התעלמותו
ממשטר הטרור ומהקלות שבה תופעלה
הגיליוטינה הציבורית אחרי המהפכה,
כמו גם על התעלמותו משלטון הברזל של
נפוליאון .במובן זה בורדייה היה אידאליסט
או אוטופיסט :קלקולי המציאות לא הפריעו
לו לתמוך במערכת הערכים המכוננת את
הזהות הצרפתית (גם אם כולם בוגדים בה
בפועל ,במיוחד מנהיגיה).
האם העמדה האידאולוגית של בורדייה
פוגמת לדעתך בעבודתו המדעית או שאין
סוציולוגיה בלי אידאולוגיה?
אני לא בטוח שיכול להיות מדע בלי

מערכת הנחות תאולוגיות או אידאולוגיות.
אני כן בטוח שתפקידנו כסוציולוגים לחשוף
את ההנחות האלה .בזה אני כמובן יושב על
אותו דף כמו בורדייה עצמו ,כי גם הוא חשב
שחייבים לברר את היסוד החברתי שמקדים
את המחשבה ומכונן את ההגות .למרות
שבורדייה ניסה להפעיל זאת על עצמו,
הוא לא הצליח לדעתי לפענח את הקודים
העמוקים של מחשבתו – קודים מיוחדים
לצרפת ולצרפתים.
מהו ,לפי בורדייה ,המכניזם
שבאמצעותו מסייע החינוך לאריסטוקרטיה
לשמור על זכויות היתר שלה למרות
שהובסה כביכול במהפכה?
בורדייה התמקד בסוסים הטרויאנים
שמונעים מהמהפכה להצליח .במסגרת
המהלך הזה הוא בחן לעומק את הנחות היסוד
של החינוך – הדגש על "כישרון" ,למשל ,או
"הכישרון האמנותי" של "העין" או "האוזן"
או "היד" שהוא "מתת אל" – והראה כיצד
המוסדות שנוסדו כדי להביא שוויון ,חירות
ואחווה מייצרים ומשעתקים מערכת אמונות
הגורמת לבני המעמד הנמוך "לצנזר" את
עצמם .במקום להדוף בכוח את ניסיונותיהם
של בני המעמדות הנמוכים להשתלב בחברה,
המוסדות הציבוריים מספקים להם מערכות
מושגים המשמשות כסוס טרויאני – הפנמתן

גורמת להם ליפול מן המרוץ ולנטוש אותו
בשלב מוקדם .כך מופנם "הביט ּוס" וכך
מופעלת "האלימות הסמלית" ,שגורמים
ל"שיעתוק" [ראו מושגים אלה במסגרת]
"המשטר הישן" ,גם אם הוא מצטייר כמודרני,
שוויוני ומריטוקרטי (מבוסס על כישורים).
וכל מערכות החינוך – בתי הספר,
ההשכלה הגבוהה ,המוזיאונים – תורמות
את חלקן לתהליך הזה.
המערכות הללו אינן מצליחות – ולא
ממש מעוניינות – לשבור את מעגל השחזור
החברתי .למשל ,המוזיאון הציבורי השתלט
על אוצרות המלכים והנסיכים ,והוא נפתח
במטרה לפתוח לציבור הרחב הזדמנות לחוות
את הנעלה שביצירות האדם .אלא שאופן
הפתיחה של המוזיאונים ודרכי הפעלתם
גרמו להדרה בפועל של מי שלא למד לצרוך
אמנות בבית הוריו .גם בתי הספר כשלו,
משום שלא הצליחו להקנות לכל ילדי האומה
– באופן שוויוני – את היכולות "הטבעיות"
והטעמים האמנותיים המאפשרים להבין
אמנות וליהנות ממנה.
בורדייה חשב שבית הספר בגד בייעודו
ובמקום לקדם את ערכי המהפכה הפך
למנגנון מתוחכם שמבסס את "המשטר
הישן" .אתה כותב" :תמצית הניתוח היא
שהחינוך מצליח לשעתק את הסדר החברתי

בעודו מסתיר את העובדה שהוא עושה כך".
כיצד מצליח המוסד המרושע הזה להסתיר
את מעשיו ומדוע אנחנו תולים בו תקוות?
לפי בורדייה לא מדובר במוסד מרושע.
מדובר במוסד חלש; מוסד שלא נטען
בערכיות המתאימה ולא יודע כיצד לתרגם
את האידאלים החברתיים של  1789לארגון
מוצלח ומשפיע .החינוך הציבורי אינו זדוני.
הוא פשוט לא מסוגל לחולל מהפכה ,כי
מוסדות מטבעם נוטים לשמרנות – בתכנית
הלימודים ,בהערכה ,בהנחות על למידה,
הנעה וכישרון.
בורדייה כותב על בית הספר בעוינות
רבה :בית הספר משעתק ,בית הספר
נוקט תחבולות פסיכולוגיות נגד השכבות
הנמוכות ,בית הספר מרמה את השכבות
הנמוכות ומוביל אותן לאין מוצא ,בית
הספר הוא מוסד אלים הכופה ערכים מזויפים
וזהויות מזויפות על השכבות החלשות,
בית הספר אינו משתמש יותר במקל אך
מפעיל אלימות (סימבולית) על התלמידים.
אתה כותב" :אם ניקח את הפרדיגמה של
בורדייה עד הקצה ,אפשר לומר שהחינוך
מוליך בכזב את השכבות הנמוכות לבצע
שלילה עצמית ,כלומר לבצע התאבדות
קולקטיבית לא מודעת" .מהיכן האיבה
הזאת לבית הספר – מתצפיות ,מניתוח,
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למורים – לא בתור יחידים .המורים הם
שיקוף של מעמד הביניים ,והם מביאים
אתם את מערכת האמונות שמרמה גם אותם,
למשל שכולם יכולים להצליח אם יש להם
כישרון ומוטיבציה .המורים מנציחים את
האמונות שתקעו אותם עצמם במקום בעייתי
בסדר החברתי וממשיכים להפעיל את
האמונות הללו כנגד בני מעמדות השוליים,
שלעולם לא יוכלו להצליח וייפלו ,כמו
מוריהם ,במלכודת הנוסחה הכוזבת :הצלחה

dieu
Pierre Bour

מניסיון אישי?
זה יישמע מעט מוזר ,אך בורדייה לא
חקר בתי ספר באופן ישיר .תחום המחקר
שלו היה ההשכלה הגבוהה ,ומתוך מה ומי
שהגיעו לשעריה הוא הסיק על בתי הספר.
דומני שהעוינות או הביקורת שלו נגזרת
משילוב בין חוויות אישיות של מי שעבר
את מערכת החינוך מכפר חקלאי נידח ,דרך
פנימייה עירונית לא נעימה ועד למוסדות
העילית של פריז .בורדייה היה בן פריפריה.
ניסיונו האישי אפשר לו לראות את הצביעות
של המורים והמחנכים שלו – כמו גם של
המדינה המתפעלת את המערכת .כולם
מדברים שוויון ,חירות ואחווה ,אך בוגדים
בהם במעשה .את הבגידה הזאת ,הצביעות
הזאת ,הוא לא סבל .כל הקריירה שלו ומכלול
מושגיו מכוונים לחשוף אותן ,כמו גם לסמן
דרך חדשה לערכי  .1789כך שלצד הביקורת,
יש לו אמונה גדולה בחינוך "חזק" – אולי
חינוך במתכונת הפנימייתית שהייתה נהוגה
פעם גם בישראל.
תייחד כמה מילים למורים – מה
תפקידם בתהליך השיעתוק? כיצד המערכת
שמעסיקה אותם מוליכה גם אותם שולל?
מה ייעודו של "מורה מהפכן"?
בורדייה אינו מקדיש תשומת לב רבה

"החינוך הציבורי אינו
זדוני .הוא פשוט לא
מסוגל לחולל מהפכה,
כי מוסדות מטבעם
נוטים לשמרנות -
בתכנית הלימודים,
בהערכה ,בהנחות על
למידה ,הנעה וכישרון"

= כישרון  +מוטיבציה.
מה קובע את הצלחתם או כישלונם של
ילדים ממשפחות עניות או עשירות בבית
הספר?
במחקרו על בני המלך והעניים הראה
בורדייה כי ההרגלים הבסיסיים של ילדים
(א) עוברים בחלב אמם ו־(ב) קריטיים
להמשך הלימודים הרבה אחרי שהילדים
החלו להשתלב בבית הספר .ישנן משפחות
החושפות את ילדיהן בגיל צעיר מאוד
למוזיקה קלאסית ולמוזיאונים; ישנן
משפחות שלא .בורדייה מראה במחקרו
כיצד ידע כזה – שבית הספר אינו מלמד
– משמש בבית הספר ובאוניברסיטה
קריטריון להערכת יכולת או תכונות אישיות
המאפשרות לבני המלכים להיות נסיכים
ולעניים להיות עניים .השפעת המשפחה
קריטית ,ומכאן גם ההתערבות בה .החינוך
הציבורי מתחיל מאוחר מדי ועושה מעט מדי.
אתה כותב שבית ספר הוא סוג של
משחק ,אוסף ריטואלים של הבנה אך לא
הבנה אמיתית .אלה שיודעים לשחק את
המשחק מצליחים .תסביר בבקשה.
כאמור ,חלק מגורמי ההצלחה בחינוך
מבוססים על תכונות תרבותיות וסגנונות
התנהלות שבית הספר אינו מקנה .לפיכך,

היכולת "לעבור ריאיון" או להעמיד פנים
כאילו אתה מבין את מה שהפרופסור אומר
ולחיות עם זה (בניגוד לבן המעמד הנמוך,
שמצנזר את עצמו ונוטש) – היא יכולת
טרומית ,קדם־בית ספרית .היא מבוססת על
הון תרבותי שהמשפחה מעניקה לילדים,
והללו עושים בו שימוש בצורה שמאיינת את
השפעתו של בית הספר .בשל חולשתו של
בית הספר ,הריבוד של המשפחות משכפל
עצמו דור אחרי דור .כך מאתר בורדייה בני
אצילים ממש הנמצאים במשרות בכירות,
ואינו מוצא בהן את עניי כפרו.
ומה מקומה של ההשכלה הגבוהה
בתהליך הזה?
המנגנונים של האוניברסיטאות –
הרצאות ,מבחנים ,הערכות ,ספריות – כולם
עובדים בדיוק כמו החינוך הבית ספרי.
וכמו שבית הספר היה אמור להיות שוויוני
ומריטוקרטי ,גם האוניברסיטה הייתה
צריכה להיות כזאת ,אבל ,כמו בית הספר,
גם היא בוגדת בייעודה ,גם היא מעבירה את
האידאולוגיות המנציחות את המשטר הישן.
באיזו מידה נכון הניתוח של בורדייה
גם למציאות שלנו בישראל? כיצד מבססת
את כוחה האליטה הוותיקה ,האשכנזית,
באמצעות בתי הספר?

המערכת הצרפתית מבוססת על עומק
מטפל באפיפיור בנדיקטוס ה־ – 16ומראה
תרבותי של מאות שנים .בישראל אין עומק
כיצד עבודתם נגזרת מנרטיבים תרבותיים
כזה .לכן בעלות על הון תרבותי אינה מהווה
עתיקים .כך אני מראה שהיסודות של
קריטריון מרכזי להצלחה בהשכלה הגבוהה
מדעי החברה נטועים בהגות תרבותית
– כך לפחות מראה המחקר שלי .יתר על
או תאולוגית ,וממשיך את המסורת של
כן ,המערכת החינוכית הישראלית אינה
הנאורות :לנוע באור כי שם בהיר יותר.
עם ובלי בורדייה ,מהי לדעתך הבעיה
סגרגטיבית כמו הצרפתית – אין ,למשל ,בתי
העיקרית של מערכת החינוך שלנו?
ספר מכינים למסגרות האליטיסטיות (האקול
הגעתי לאקדמיה כרץ מרתון ומאמן
נורמל) ,שרק  2אחוזים מן האוכלוסייה
באתלטיקה .מה שהעסיק אותי אז ממשיך
מגיע אליהן .כך שלא הייתי מסיק ישירות
להעסיק אותי גם היום :שאלת המוטיבציה .אז
מהמציאות הצרפתית למציאות שלנו.
חיפשתי דרכים ליצור מוטיבציה אצל אצנים,
בהחלט הייתי משתמש בכלים האנליטיים
וכיום – אצל לומדים .בעיה מרכזית של
ובתאוריה הבורדיאנית כדי להבין את
מערכת החינוך שלנו היא בעיית המוטיבציה.
המציאות שלנו ,אך זוכר ומזכיר שהמרחק
משהו בה ,במיוחד בחטיבת הביניים ,מאיין
בין המציאויות גדול – כמרחק בין פריז
את ההנעה ללימודים ,לפחות בקרב שכבות
לירושלים.
איך הגעת לבורדייה? מה משך אותך
רחבות באוכלוסייה .החתירה להישגים
בכתבים שלו?
במבחני הבגרות או במבחנים אחרים יוצרת
בורדייה אינו היחיד שכתבתי עליו.
לחצים השוחקים את המוטיבציה ומעקרים
אני כותב על הוגים וחוקרים
את הפוטנציאל של הלמידה
שמסייעים להגות ולמחקר
וההוראה .אני מנסה ליישם
Gad Yair
שלי .כתבתי כבר על סוציולוג
בהוראה שלי כמה מהרעיונות
Pierre
גדול אחר ,ג'יימס קולמן,
שלי על הוראה ,למידה
Bourdieu
שהשפיע רבות על מערכת
והנעה .אולי יבוא יום שבו

ארחיב על כך.
החינוך בישראל .אני בוחר
"אנשים גדולים" – היום אני
Yair
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בורדייה .תעודת זהות

מילון בורדייה

פייר בורדייה ( )2002-1930נולד לאב דוור ולאם ממשפחת איכרים במחוז
בארן בצרפת .הוא למד בפנימייה בעלת משטר קשוח והבדלים בולטים בין
ילדי כפר לילדים "בורגנים" .מאוחר יותר הוא כתב" :שם למדתי על בשרי
שהחזית השלווה והמסודרת של העולם נשענת על יסודות מוסתרים של
מאבקים ומעשי אלימות".
בזכות הישגיו התקבל בורדייה למוסד היוקרתי בפריז "אקול נורמל
סופרייר" ,שם הכיר את מיטב ההוגים של זמנו ,ביניהם את לקאן ופוקו.
האקלים האינטלקטואלי נקבע אז על ידי הפילוסופיה בכלל והפילוספיה
האקזיסטנציאליסטית של סארטר בפרט .בורדייה "ערק" משתיהן
לסוציולוגיה " -השדה הנחות המעוניין בעובדות חברתיות נקלות" ,כדבריו.
לאחר סיום לימודיו נשלח לשרת בצבא הצרפתי באלג'יר ,ושם החל לחקור
את החברה האלג'יראית בכלים סוציולוגיים .לאחר שובו לצרפת שימש עוזר
הוראה של רמון ארון בסורבון ומשם עבר ל"בית הספר ללימודים גבוהים
במדעי החברה" ,שם שיתף פעולה עם ז'אן־קלוד פאסרון ( )Passeronופרסם
עמו כמה ספרים ,ביניהם "שיעתוק בחינוך ,בחברה ובתרבות"  -ספר שטלטל
את מחשבת החינוך .ב־ 1968ייסד את "המרכז לסוציולוגיה אירופית" וניהל
אותו עד מותו.

בורדייה שילב רעיונות תאורטיים עם מחקר אמפירי ויצר מושגי יסוד
שהאירו את החברה ואת המתחים המכוננים אותה באור חדש .הנה כמה
מושגי יסוד בורדייאניים שפרופ' גד יאיר מבהיר בקצרה:
שדה :מערכת יחסים בין יחידות (אנשים ,ארגונים ,מעמדות) השרויות
בתחרות מתמדת על מעמד חברתי באמצעות הבלטת תכונות סגוליות (ידע,
מומחיות ,סגנון) .השדה מבוסס על דינמיקה מתמדת בין אוונגרד מהפכני
לבין אליטות שמרניות ,המתחלפות ביניהן לאורך ההיסטוריה.
הביטוס :מערכת הרגלים עמוקים המוטמעים בגוף .לרוב ,הרגלים
אלה אינם מודעים ליחיד ,אבל הם שקובעים את נטיותיו והתנהגותו.
ההביטוס של המעמד הנמוך ביחס לבית הספר ודרישותיו האקדמיות
כולל תגובות מידיות של "זה לא מתאים לי" ,משום שגורל כישלונותיו
מן העבר מוטמע בילדיו במסגרת המשפחתית והקהילתית .ההביטוס
גורם לכך שבני הפריפריה מכשילים עצמם גם כאשר המדינה מנסה
לשנות את ערוצי המוביליות להשכלה הגבוהה.
הון תרבותי :ידע תרבותי המשמש את בני המעמדות הגבוהים לנתב את
דרכם בתוך מערכות ריבוד מריטוקרטיות (מבוססות כישרון) לכאורה.
ידע של ספרות טובה ,מוזיקה קלאסית ,תיאטרון ,שירה ופילוסופיה -
ידע שמערכות אליטיסטיות מחפשות אצל המועמדים אליהן בדרכים
גלויות וסמויות (למשל ,מניירות במהלך ריאיון קבלה) .ההון התרבותי
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הוא נכס כמו הון כלכלי והון אנושי (שנות השכלה).
דוקסה :מערכת של המובן מאליו .מארג תפיסות המייצר "הגמוניה"
מכפיפת כול שאי־אפשר לראותה .מערכת תפיסות "מנרמלת" מצד
אחד ומונעת ביקורת (הטרודוקסיה) מצד אחר .דוקסה היא המערכת
התרבותית השמרנית שכל מהפכה צריכה לחשוף ולשנות .לדוקסה יש
אמצעים אנטי־הטרודוקסיים ,ולכן שינוי הוא מהלך קשה ונדיר.
אלימות סימבולית :ניסיון בלא כוח פיזי או ידיעה לכפות על אדם להיות
שונה ממה שהוא רוצה או יכול להיות .האלימות הסמלית" ,האוורירית",
נעשית באמצעות החדרת רעיונות לתודעתם של הקורבנות ,כדי
שיאשימו את עצמם במקום את המערכת החברתית .באמצעות
אלימות סמלית הופכת בעיה חברתית (ניצול ואי־שוויון ,למשל) לבעיה
פסיכולוגית של הפרט .וכך ,במקום לטפל בשורשי הבעיה (בה עצמה),
החברה מטפלת בסימפטומים של קורבנותיה.
שיעתוק :המכניזם החברתי שבאמצעותו משכפל את עצמו הסדר
החברתי של דור ההורים לדור הילדים; המנגנון שבאמצעותו משמרת
היררכיה חברתית את מבנה היחסים בין הכפיפים לבעלי הסמכות או
בין העניים לעשירים .שיעתוק הוא מושג מרכזי בסוציולוגיה ,ושלל
מושגיו של בורדייה מציעים לנו תאוריה תרבותית של השיעתוק החל
בסדר הישן ,עבור במהפכה הצרפתית וכלה בימינו.
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