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שי פירון מסכם כהונה קצרה מדי

"אנחנו פרצנו
גדרות; קהילת
החינוך תקים
שערים ושבילים"
שי פירון טלטל את מערכת החינוך והלך.
מה הוא רצה להשיג? מה הוא השיג? מה
יישאר מכל זה? שיחה גלויַת לב בביתו
יורם הרפז

"

כן ,איבדתי את כושר ההרתעה שלי" ,מגיב שי פירון על מבטי המתפעל ממידותיו
הקטנות עקב מבצע הרזיה תקיף .אך פירון איבד את כושר ההרתעה שלו לא בגלל
התכווצות גופנית ,אלא בגלל התכווצות פוליטית .מאז שאיבד את משרתו כשר
החינוך ,תפקיד שהכין את עצמו אליו במשך שנים ומילא בהתלהבות כבירה ,הוא
מכווץ למידותיו של "שר חינוך לשעבר" .למחשבות ולמעשים שלו אין יותר השפעה
ּדקה שבחזית ביתו ריקה .ולמרות שמילא את חייו בפעלתנות
מטלטלת על מערכת החינוך ,והבּ ו ֶ
חדשה — ביקורים אין־סופיים במסגרות חינוך שונות בבוקר ומסע בחירות בערב — הוא נראה
ונשמע עצוב .הגוף משקף את המצב .בקדנציה הרזה שלו ,פירון גופו היה מזוהה לגמרי עם
מערכת החינוך.
קשה.
"היה ֵאבל גדול ,כאב לב גדול מאוד ,מאוד ,מאוד".
שירת חייך באמצע נפסקה.
"כן ,אני הרי לא הלכתי לפוליטיקה כדי להיות פוליטיקאי ,הלכתי לפוליטיקה כדי להיות
שר חינוך .אריק שרון אמר שבפוליטיקה העיקר הוא להיות תמיד על הגלגל ,אבל אני לא
רוצה להיות על הגלגל ,אני רוצה להיות בחינוך .התחלנו מהלך ,מהלך גדול ...הוא לא נפסק,
אבל השתבש".
שי פירון בביתו

צילומים :רפי קוץ
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אהבת להיות שר החינוך.
"מאוד ,אבל לא בגלל השררה .נכון,
היה שומר בכניסה ,וטלוויזיה במעגל סגור,
והמדינה התקינה לי תריסים חשמליים,
וכמה עוזרים ליוו אותי לכל מקום ופתחו לי
דלתות ...קל להתבלבל".
התבלבלת?
"פה ושם היו נפילות ,אנחנו בני אדם,
אבל תמיד זכרתי מאין באתי ולאן אני הולך...
כאשר הייתי שב ללשכה מאירוע ציבורי
כלשהו שבו הפלאתי בדבריי היה טקס שלם
— בלשכה אמרו 'שי מתלבש' — שבו הייתי
מוריד מעליי את החליפה והעניבה ולובש
חולצה פשוטה ,לא להתבלבל".
אתה מקווה לחזור?
"בחיים הפוליטיים אין לך שליטה על
סיום הכהונה שלך וגם לא על תחילת הכהונה
שלך .נראה איזה מערך קואליציוני ייווצר.
אני עושה כל מאמץ לחזור .אבל כך או כך ,אני
מקווה להמשיך להשפיע על השיח החינוכי
בישראל ,הוא חשוב לחברה כולה ,לא רק
למערכת החינוך".
פירון אכן השפיע על השיח החינוכי
בישראל — הוא הפך אותו לשיח חינוכי.
בכהונה הקצרה שלו התחילו אנשי חינוך לדבר
על חינוך — על למידה משמעותית ,על הוראה
ותכנים מקדמי למידה משמעותית ,אפילו על
חיים משמעותיים .נדמה היה שהחינוך נפתח
לשאלות היסוד ונערך להתחלה חדשה; וזה
מה שפירון רצה — להחזיר את החינוך לעצמו,
להתניע שיח חינוכי אמיתי שבעקבותיו בתי
הספר ימציאו את עצמם מחדש.
אבל החזון ("למידה משמעותית היא רק
השלב הראשון .מכאן רצינו להמשיך לשאלת
משמעות החיים ומשם לישראל כחברה
לומדת") היה גדול מדי ,ודאי על קדנציה
קצרה כל כך .אנשי החינוך תשושים משרי
חינוך המתחלפים במהירות ומן האג'נדות
השונות שלהם ,וגם האקלים הכללי ,הספקני,
הציני ,אינו מתאים לחזונות גדולים.
הפעלתנות עתירת החזון של השר ("הלכתי
לישון בכל לילה בין שתיים לשלוש וקמתי
מלא מרץ בחמש וחצי") התקבלה לעיתים
באי־אמון ובחשדנות .פירון בנוי לקדנציה
של עשר שנים לפחות.
• • •
גם כאשר הקדנציה אינה נקטעת
באמצע היא קצרה .באיזו מידה הכתיב לך
קוצר הזמן את קצב הפעילות הנמרץ שלך?
הדהחינוך
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האם פעלת מתוך תחושה שהזמן קצר ומה
שלא תעשה לא ייעשה לעולם? או שאולי
אתה — ככה אומרים — טיפוס היפראקטיבי
שחייב לאתגר את עצמו בכל בוקר עם
רפורמה חדשה?
איני יודע כיצד להתמודד עם מה
שאומרים ועם הדימוי התקשורתי שלי ,אז
נניח לזה .הגעתי למשרד אחרי שנים של
פעילות בתחום החינוך ,ולכן הייתה לי תכנית
מגובשת .עם זאת ייתכן שקצב הפעילות היה,
כדבריך ,נמרץ מדי ,והרעיונות והמעשים שלי

שולחן ועדת השרים לחקיקה ,נשמעו הערות
רבות; ואף על פי כן היא עברה .אבל לרוע
מזלי ,הממשלה נפלה באותו שבוע ,כך שלא
חל על החלטה זו "דין רציפות".
האם כשר חינוך ראית דברים שלא
רואים משם? מהם הדברים החשובים
שלמדת בשנה ושמונה חודשים האלה?
הנה כמה דברים שלמדתי :למדתי שקל
יותר לעשות שינויים ממה שחשבתי .אם אתה
מאמין בשינוי — ילכו אתך; פקידי האוצר,
מחוקקים וקהילת החינוך .השינוי על כן לא

"זו שאלה גדולה .אני שואל אותה ומודה שהיא
קורעת אותי .אתם ,אנשי החינוך ,צריכים לעורר סערות,
ואני ,שר החינוך ,צריך להרגיע אותן ...מיכל נהגה לומר
לי שוב ושוב "אתה עושה לי בלגן" ,והיא צדקה"
היו קשים לעתים להטמעה .כיום הייתי עושה
חלק מהדברים בקצב אחר .וכמובן ,התחושה
ש"הזמן קצר והמלאכה מרובה" ליוותה אותי
בכל אשר הלכתי .אבל זה לא גרם לי לעשות
צעד אחד ללא שיקול דעת ,התייעצות למידה
ושינון .לא נחפזתי .באתי מוכן יחסית.
והייתה תחושה של דחיפות לא רק
בגלל הקדנציה הקצרה ,אלא בגלל מצב
החינוך .הייתה ויש לי הרגשה שהיבטים
מסוימים במערכת החינוך הופכים לאיומים
אסטרטגיים על עתיד החברה בישראל .אני
רואה צעירים סקרנים המבקשים גאולה לנפש
ויודע ששינוי בצורת ההוראה ובתכניה ייתן
להם מענה; אני יודע ששינוי בחינוך יהפוך
אותם לאנשים חושבים ,יצירתיים ,כאלה
שיכולים לפעול בעולם מורכב ומאתגר .אני
גם רואה צעירים בפריפריה המודרים מהזרם
המרכזי של החברה הישראלית ,ויודע שעם
חינוך נכון אפשר לשלב אותם .כן ,היו דברים
שחשתי בגינם דחיפות משל היו פיקוח נפש.
האם אפשר בכלל לנהל מדיניות חינוך
בנסיבות שבהן שרי חינוך מתחלפים בקצב
כזה?
לא ,אי אפשר לנהל כך מערכת חינוך!
אני מאמין שאם מדינת ישראל חפצת חיים,
עליה לעשות משהו בנידון .לכן ביקשתי
להקים מועצה לאומית לחינוך שתבטיח סוג
של רציפות במדיניות החינוך והגשתי הצעת
חוק בעניין זה .שרי חינוך שקדמו לי התנגדו
לחוק כזה ,וגם כשהנחתי את הצעת החוק על

רק הכרחי ,הוא גם אפשרי .כיום אני מאמין
יותר מתמיד שאפשר לחולל שינוי שישפיע
לא רק על החינוך ,אלא גם על החברה
הישראלית כולה.
למדתי להעריך ולאהוב את אנשי משרד
החינוך; להבין את תנאי העבודה והלחצים
שהם עובדים בהם; להוקיר את היכולות
ואת המסירות שלהם .כאשר הייתי מחוץ
למשרד ,היה לי הרבה מה לומר ולבקר ,אבל
מה שראיתי "מכאן" נתן לי תמונה אחרת .עם
זאת נתקלתי גם בפקידוּת אטומה ,בשוליים.
אבל האטימות לא נבעה מרוע לב של יחידים,
אלא בעיקר מהשיטה ומהשליחות המעוותת
שלה — להגן על המולדת ,לשמור על הקופה,
לחשוד ,לא לתת אמון .אבל גם בעניין זה אני
מרגיש שעם עוד קצת זמן היינו משנים את
המצב ויוצרים אקלים אחר.
למדתי שאפשר לנהל משרד ממשלתי בלי
פוליטיקה קטנה .לא נתתי הוראה לאף פקיד
לקדם ,לסדר ,להעביר ,בשל לחצים כאלה או
אחרים שהיו עליי — ולא היו.
למדתי שהחברה הישראלית מבינה שצריך
שינוי .ההתבהמות החברתית לצד תחושה של
ִריק וחיפוש אחר משמעות ברמה האישית
והחברתית ...אני מרגיש שאנשים רבים חשו
שמשהו כאן — במידות ,בתרבות ,ביחסים
שבין אדם לאדם ,בין אדם לחברה — מחייב
שינוי; ושינוי מתרחש .תראה את קהילות
המחנכים ,את הצעירים ההולכים לשנת י"ג
(שנת שירות) ,למכינות הקדם־צבאיות ועוד.

אני מרגיש שמתחולל פה מרד קדוש של
צעירים בשיח הנבוב ובמידות הרקובות; ואני
מרגיש שמערכת החינוך היא המקום שממנו
יתחיל השינוי.
למדתי לכבד ולהעריך זרמים ,שיטות
ורעיונות בחינוך .אני יוצא עם יותר ענווה
ועם הבנה שיש הרבה דברים שאני לא יודע
ושעליי ללמוד.
אני עובר על שלל השינויים שחוללת
או התחלת לחולל [ראו מסגרת] — למידה
משמעותית ,בחינות בגרות ,בחינות
פסיכומטריות ,מיצ"בים ,קייטנות ,חינוך
חרדי ,תקצוב דיפרנציאלי ,כפרי נוער,
תשלומי הורים ,מועצה לאומית לחינוך,
החינוך הדמוקרטי והאנתרופוסופי ,שני
מורים בכיתה (השלם את החסר) — ומתקשה
למצוא נרטיב כולל ועיקרון מנחה.
אני דווקא מוצא .יש שלושה עקרונות
מנחים )1( :שינוי תפישת הלמידה; ( )2צמצום
פערים וחיזוק החינוך הציבורי; ( )3הרחבת
האחריות החינוכית על כל שעות היממה
ויצירת רצף חינוכי כל שעה ,כל יום ,כל
השנה .עכשיו חזור לרשימה החלקית שלך
ותראה שהכול קשור בהכול .למשל ,אי
לפנות
אפשר לעודד למידה משמעותית בלי ַ
זמן למידה בבית הספר .לשם כך יש לדלל את
מבחני המיצ"ב ברמת בית הספר היסודי ,שכן
הם הפכו לתכלית הלמידה (הלא משמעותית),
ומאותה סיבה — להפחית את עומס הבגרויות
ולהקל את ההכנה לבחינות הפסיכומטריות
וכן הלאה.
וכאשר מדובר על צמצום פערים ,יש
לתקן את שיטת התקצוב ,לעשות בתי ספר
של קיץ כדי להקל על המשפחות שאינן
יכולות לשלוח את ילדיהן לקייטנות פרטיות
ולשפץ את כפרי הנוער וכן הלאה .יש כאן
תכנית הוליסטית.
בהנחה שלא באת למשרד עם תכנית
הוליסטית סגורה ומסוגרת ושקיבלת על
הדרך כמה החלטות לשנות ,ספר כיצד
מתבשלת החלטה כזו .למשל ,אתה מגיע
לכפר נוער ,מבקר באחד החדרים ,מתמלא
חמלה ומחליט לשפץ את כל כפרי הנוער?
איך זה עובד?
אף החלטה לשנות לא נולדה בשליפה,
תוצאה של רגש פתאומי שפקד את השר...
אולי ,באמת ,רק החלטה אחת ,בנוגע לכפרי
הנוער .מעשה שהיה :חודש אחרי שהתמניתי
לשר החינוך ,נשלחתי לפולין לייצג את מדינת
ישראל בטקס לציון שבעים שנה למרד גטו
ורשה .בזמן המועט שעמד לרשותי ,ביקשתי

לשוטט ,לבדי ,בבית היתומים של יאנוש
קורצ'אק .קורצ'אק הוא אחד ממוריי .כשהייתי
מנהל בית ספר ,תורתו עלתה על לשוני כמעט
בכל יום .קורצ'אק לא למד פדגוגיה ,לא חקר
את הפסיכולוגיה של הילד ולא כתב מאמרים
מלומדים בכתבי עת ,אבל הוא הרגיש ילדים,
הבין ,כמו שאיש לא הבין לפניו ואחריו ,את
נשמת הילד ונשם חינוך .הלכתי להתברך
מרוחו ,לשאוב אהבה לילד ,לכל ילד — בן
למשפחה מיוחסת או יתום שנעזב אחרי

נדהמתי .חדרים בצבעים קסומים עם מצעים
רכים ותמונות נפלאות .ריחות נעימים של
מאכלים ביתיים וחום שמתפשט בעצמות
ומעורר רוגע ונינוחות .מנהלת בית היתומים
סיפרה לי שכל ילד בוחר את הצבע בחדרו ,את
המצעים ,את התמונות" .זה הבית שלהם" ,היא
אמרה .שם ,ברגע אחד ,החלטתי לשפץ את כל
החדרים בפנימיות של כפרי הנוער בישראל.
את הכיתות ,המעבדות והספריות ישפצו
אחרים ,אבל את החדר ,המיטה ,המצעים,

"למדתי שקל יותר לעשות שינויים ממה שחשבתי.
אם אתה מאמין בשינוי  -ילכו אתך; פקידי האוצר,
מחוקקים וקהילת החינוך .השינוי על כן לא רק
הכרחי ,הוא גם אפשרי .כיום אני מאמין יותר
מתמיד שאפשר לחולל שינוי שישפיע לא רק על
החינוך ,אלא גם על החברה הישראלית כולה"
לידתו .כולם היו ילדיו .אנשים מאמינים
נוהגים לפקוד קברי צדיקים כדי להידבק
בנשמתו של הצדיק .כיוון שלקורצ'אק אין
קבר ,פקדתי את בית היתומים שלו ,להידבק
בנשמתו ,לקבל השראה לדרך המצפה לי.
ביקשתי מהמאבטחים שיישארו מאחור
ונכנסתי לבדי לבית היתומים .עליתי
במדרגות והתבוננתי סביבי .במרכזה של
ורשה עדיין עומד על תלו ומתפקד בית
היתומים של קורצ'אק .הלכתי לראות את
חדרי הילדים .ציפיתי לעזובה ,לריחות
עבשים ,למסכנות .וכאשר נפתחה הדלת,

הווילון ...מי ישפץ? זו הקריאה ששמעתי
בחדרים של יאנוש קורצ'אק.
חזרתי לארץ ,למשרד ,וביקשתי לדעת
כמה זה יעלה" .בלי פשרות" ,אמרתי" ,חדרים
נאים ,ריהוט נוח ,סבון איכותי ,נייר טואלט
רך ,כרית ושמיכה הכי טובות שיש" .הנוכחים
הביטו בי בספקנות ,כמי שנסתלקה דעתו.
" 600מיליון שקלים" ,אמר אחד הנוכחים,
"כבר בדקנו בעבר" .ביקשתי להכין תכנית
מפורטת ,גייסנו שותפים ופתחנו במסע
שכנוע באוצר .החלטנו שלא נוותר .כדי
להתחזק ,ביקרתי מיד עם שובי באחד מכפרי
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הנוער .חדרי הפנימייה היו נקיים אבל קרים.
מיטות ברזל ,קירות עירומים וריח של
אקונומיקה .זכרתי את חדריו של קורצ'אק.
בחשוון תשע"ה ,אוקטובר  ,2014חנכנו
ארבעים פנימיות חדשות ,מאות חדרים
משופצים ונאים ,כמו חדריהם של ילדים
בבתים טובים .את טקס החנוכה הזה לא
אשכח כל ימיי :ישבנו במעגל במבואה של
הבניין החדש והכרנו את דיירי הבית" .אני
ילד פנימיות" ,אמר לי ילד אחד" .מה פירוש
'ילד פנימיות'?" שאלתי" .מכיתה ב' אני מחוץ
לבית" ,השיב .דמעותיה הנסתרות של מיכל
כהן ,מנכ"לית המשרד ,שבלעדיה המהלך
הזה ומהלכים אחרים לא היו יוצאים אל
הפועל ,אמרו הכול .עדן הראל ,בוגרת כפרי
נוער ,שליוותה אותנו ,נכנסה לאחד החדרים
והתבוננה סביבה בהשתאות — כרית ושמיכה
מלטפות ,עציץ על עדן החלון ...אני התגנבתי
לחדר הרחצה והשירותים .רציתי לוודא —
סבון ,שמפו ,נייר טואלט איכותיים ,כמו בבית.
נער אחד מחיפה אמר לי בעיניים דומעות
שמעולם לא ראה חדר יפה כל כך ,כמו חדר
בבית מלון שהוא מעולם לא ביקר בו...
כפרי הנוער משמשים כיום בית ליותר
מ– 5,000בני נוער בישראל .צוותי החינוך
והמנהלה ,רובם מלאכים בגוף אדם ,משמשים
להם אב ואם ,יועצים ומורי דרך .אני מאמין
שאיכות החיים היא כאיכות החלומות,
שהם כאיכות הכרית והשמיכה .ותוך כדי
כך הגשמתי גם חלום שלי" .זו לא מתנה ,זו
הלוואה" ,אמרתי לילדים לפני שנפרדנו.
"כשתגדלו תחזירו אותה לחברה .תעזרו
לזולת ,תשתתפו באחריות לנזקקים אחרים
בחברה שלנו".
• • •
בוא ניגש לסיסמת הקדנציה שלך —
"למידה משמעותית" .לא מצאתי משנה
סדורה בעניין זה .נראה לי שמה שעומד
מאחורי "למידה משמעותית" הוא בעיקר
"סנטימנט פדגוגי" חזק שלך המבוסס על
חוויות למידה מעצבות שחווית בבתי
המדרש שבהם למדת .את החוויות הללו
אתה מנסה לשחזר בכל מערכת החינוך —
כל תלמידי ישראל הם שי פירונים החווים
למידה משמעותית ,מרוממת נפש.
יש מידה של אמת בדבריך ,אבל הם לא
ממצים את המקרה .אכן ,מקורות ההשראה
שלי באים מלמידה משמעותית בבית המדרש.
בית המדרש בנוי על דיאלוג ובמרכזו קושיה,
הדהחינוך
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הרפורמה של הנכדה שחר
מחלוקת ,העמקה .למדתי גם בישיבת מרכז
הרב .אנשים התמידו שם לילות כימים,
שעות על גבי שעות .כן ,חוויתי בנעוריי ימים
רצופים שבהם לא עזבתי את בית המדרש.
ישנתי על הסטנדר ,קמתי והמשכתי .הגוף
דרש את שלו — אכילה ,שינה — ואני מתגבר
ולומד .מה הקסם? הנה אני פרשן ,מחדש ,יוצר,
אבל הכול כבר נאמר למשה מסיני .הנה אני
יושב בבית המדרש עם הרמב"ם וריה"ל ומנהל
אתם ויכוח .בלילות שנתי נודדת בשל קושיה
לא פתורה .ואחר כך התוודעתי לספרות

ענה לי .מאז התכתבתי אתו שלושים שנה.
כאשר נעשיתי שר החינוך הוא לא זיהה אותי
עם אותו ילד שהציק בשאלות על משמעות
החיים .באחת הפעמים הוא השיב לי שיש
לו חבר ,ניצול כמוהו ,ויקטור פרנקל שמו,
שאפנה אליו...
שנים אחר כך ראיתי גרסאות שונות
של למידה משמעותית בבתי ספר מסוגים
שונים בארץ ובעולם .ברקע של כולם הבהבה
השאלה "לשם מה" — מה תכלית הלמידה?
כיצד ,אם בכלל ,היא מתקנת אותי? כיצד ,אם

"ביקשתי מהמאבטחים שיישארו מאחור ונכנסתי
לבדי לבית היתומים .עליתי במדרגות והתבוננתי
סביבי .במרכזה של ורשה עדיין עומד על תלו
ומתפקד בית היתומים של קורצ'אק .הלכתי לראות
את חדרי הילדים .ציפיתי לעזובה ,לריחות עבשים,
למסכנות .וכאשר נפתחה הדלת ,נדהמתי"
עברית וכללית ולפילוסופיה .נזכרתי בהוראה
שהתנסיתי בה קודם לכן ,בבית הספר ,כיצד
היא כיבתה את הסקרנות שלי ,את הכמיהה
לדעת ...וכאן ,תורה לשמה ,להידבק בדעת.
אבל לא רק בתי המדרש שלמדתי בהם
כיוונו אותי ללמידה משמעותית ולמשמעות
החיים בכלל .בגיל  18אימא שלי החליטה
שאני חייב לעשות בחינת בגרות גם בספרות.
היא קראה לי על שם ש"י עגנון ,וזה מחייב.
תוך כדי התכוננות לבחינה ,קראתי משהו של
אלי ויזל והתרגשתי .כתבתי לו מכתב והוא

בכלל ,היא מסייעת לעולם טוב יותר?
כן ,בוערת בי מצוינות — מצוינות אמיתית,
לא כזאת שעומדת בסטנדרטים ומשיגה
תעודות טובות .מצוינות שחודרת לעומק
העניין ,מתקנת נפש ועולם.
ולמידה משמעותית ,מה זה בדיוק?
הרעיון של למידה משמעותית בא לחבר
מצוינות כזאת עם ערכים ועם התאמה למאה
העשרים ואחת .אני מוכרח לומר משהו :אני
לא חושב שצריך להגדיר במדויק ,באופן
אקדמי ועל בסיס רשימה ביבליוגרפית ארוכה,

מהי למידה משמעותית .למידה משמעותית
היא הוויה צומחת ולא מוצנחת .צריך לתת
לה תנאים לצמיחה .למידה משמעותית היא
תכליתה של כל המערכת הזאת .מה תכליתה
של כל המערכת הזאת? זו השאלה החשובה
מכול ,ואני מרגיש ששכחנו לשאול אותה.
אני אוהב את המשל שעמוס עוז המשיל
באחד מספריו :מעשה במלך אחד שאהב את
אשתו אהבת נפש .כל כך אהב אותה שכאשר
מתה עליו ,נטש את כל ענייני ממלכתו
והושיב את גדולי האדריכלים והבנאים
לבנות סביב ארונה את ההיכל המפואר ביותר
בעולם כדי לעשות לה שם וזכר .ככלות שבע
השנים תמה מלאכת הבניין ,והוא בא לראות
לראשונה את ההיכל המפואר ,את הקשתות
והכיפות הנפלאות ,את החללים המרווחים,
את החלונות המרהיבים ...והנה ,באמצע החלל
נחה לה איזו תיבה שחורה כמו כתם בהיכל.
"מה זה?!" רעם המלך" ,הוציאו את זה מכאן,
ומיד!" זה היה ארונה של אשתו .בנינו בתי ספר
מפוארים ,והוצאנו מהם את הלמידה.
אני חושב שלחזון הלמידה המשמעותית
שלך יש פוטנציאל אנרכיסטי; גלומה בו
קריאה לנתץ את הכבלים שמוסד בית
הספר שם על הלמידה ולהתעלות ללמידה
משמעותית כבירה .האם שר — נציג
המדינה ומוסדותיה — יכול להרשות לעצמו
קריאה כזאת?
זו שאלה גדולה .אני שואל אותה ומודה
שהיא קורעת אותי .אתם ,אנשי החינוך,
צריכים לעורר סערות ,ואני ,שר החינוך ,צריך
להרגיע אותן ...מיכל נהגה לומר לי שוב ושוב
"אתה עושה לי בלגן" ,והיא צדקה.
אבל במחשבה נוספת ,ייתכן ששר ,מנהיג
המערכת ,צריך להיות ,במידה מסוימת ,גם
אנרכיסט — אנרכיסט אחראי .ואם יש לו
טמפרמנט קצת אנרכיסטי ,עליו להקיף את
עצמו בעוזרים וביועצים זהירים ולהקשיב
להם .אסור להפוך את הקיבעון למדיניות .יש
בי אמונה עמוקה ביכולתי להוביל שינוי ,רק
שאדע תמיד להקשיב לסביבתי.
כן ,אני מודה ,השאלה הזאת הטרידה אותי
בכל יום .אולי הדנ"א שלי כבר השיב עליה.
אין לי "תשובה נכונה" בעניין זה.
אני חושב שהטענת את המושג "למידה
משמעותית" באנרגיות הדתיות שלך;
המצאת את דת הלמידה ,שעיקר העיקרים
שלה הוא למידה כתכלית ,לא חשוב של מה.
לכאורה ,זהו רעיון מאוד עכשווי המתמצה
במושגים הנישאים בפי כול lifelong
 learnersו־ ,learning societyאבל

"הבוקר בלי רפורמה" ,ענה לי פעם בטלפון אחד מעוזריו של פירון ,כדי
לומר שהבוקר השר רגוע יחסית והלשכה מאוזנת .אכן ,לא היה שר חינוך
שעשה כל כך הרבה רפורמות (במערכת החינוך שלנו קוראים לשינויים בכל
סדר גודל "רפורמות") בזמן קצר כל כך כמו שי פירון .להלן חלק מהרפורמות
 /השינויים שעשה פירון במערכת החינוך:
• התכנית הלאומית ללמידה משמעותית )1( .שלושים אחוז
מתכנית הלימודים עברו לרשותם של המורים כדי שיבצעו בהם "הוראה
אחרת" ,מקדמת למידה משמעותית — הוראה מכוונת פרויקטים ,למידת חקר
וכדומה; ( )2הרחבה והעמקה של האוטונומיה הבית ספרית; ( )3תוספת שעת
לימודים להשכלה כללית לפי בחירת בית הספר; ( )4קבלה לאוניברסיטה על
סמך תעודות בגרות בעלות ממוצע גבוה ללא צורך בבחינה פסיכומטרית; ()5
ביטול בחינות הבגרות בכיתה י'; ( )6הפחתת התדירות של מבחני המיצ"ב; ()7
יישום תכנית כללית ורב־שנתית — "האחר הוא אני" — לחינוך לסובלנות; ()8
נעשו צעדים ראשונים בתכנית להצבת מורה שני בכיתה — סטודנט להוראה
בשנתו השלישית והרביעית; ( )9וזה העיקר — שינוי השיח החינוכי ,בעזרת
התקשורת ,כנסים ,נאומים ,הנחיות ומסרים מהלשכה ומהמשרד ,משיח של
הישגים בבחינות לאומיות ובינלאומיות לשיח פדגוגי סביב קידומה של
למידה משמעותית.
• חיזוק החינוך הציבורי )1( .בתי הספר הדמוקרטיים
והאנתרופוסופיים צורפו לחינוך הממלכתי; ( )2בתי ספר שהיו ברשות משרד
הכלכלה הועברו למשרד החינוך; ( )3נפתחו מסלולים חדשים של חינוך
מקצועי והוגשה תכנית להרחבה ניכרת של החינוך המקצועי; ( )4הורחבו
אזורי רישום ובחירת הורים; ( )5הוקם מחוז חרדי ,שמטרתו לכלול את החינוך
החרדי בחינוך הציבורי.
• צמצום פערים )1( .נעשתה פעימה ראשונה בתקצוב הדיפרנציאלי
לצמצום הפערים בין המרכז לפריפריה; ( )2הופעלו קייטנות מסובסדות בבתי
הספר; ( )3מפעל ההזנה הורחב; ( )4כפרי נוער ופנימיות שופצו.
• חקיקה והסכמים .נכתב חוק "המועצה הלאומית לחינוך" ,והחל
תהליך של חקיקה.
• • •
פירון" :יש המון דברים שעשינו ולא מדברים עליהם .למשל ,עבודה
מאומצת עם תנועות הנוער וארגוני נוער ,הבראה של החברה למתנ"סים,
עבודת עומק עם הציבור החרדי .וגם כל סוגיית ההתחדשות היהודית; פתאום
כל הזרמים ביהדות מתוקצבים .וגם העברת מכללות לחינוך לוועדה לתכנון
ולתקצוב (ות"ת) ,תהליך שנמשך הרבה מאוד שנים ופתאום ...וגם הרחבה
עצומה של מתווה דורנר בנוגע לבתי הספר המשלבים .וגם שינוי באגף שח"ר,
ועוד ועוד.
"אתה יכול לקרוא להיגיון של כל הרפורמות שניסיתי לקדם 'להחזיר
את שחר לארגז החול' .בהיותי שר החינוך נפגשתי עם שחר ,נכדתי ,באופן
קבוע בבוקר אחד בשבוע לפני לכתה לגן .באחד הבקרים פשפשתי בילקוטה
ומצאתי בו קלמר מצויד היטב — עטים ,עפרונות ,מרקרים ,מחק ,טיפקס...
במהלך אותו יום התקשרתי לגננת' .זה סבא של שחר' ,אמרתי .היא ידעה
ש'סבא של שחר' הוא שר החינוך ,ונדרכה' .מדוע שחר מצוידת בכלים של
בית ספר?' ,שאלתי .הגננת הסבירה לי שבכיתות הראשונות של בית הספר
היסודי מצפות לשחר בחינות מיצ"ב ,וכדאי להתכונן אליהן .וגם ,היא
הרחיבה ,ראש המועצה מפרסם את ציוני המיצ"ב והבגרות של היישוב כדי
להעלות את ערך הדירות.
"אז יש בחינות מיצ"ב ,בחינות מפמ"ר ,בחינות בינלאומיות ,בחינות
מתכונת ,בחינות בגרות ובחינות פסיכומטריות ,ומעל לכול — ערך הדירות.
כדי להחזיר את שחר לארגז החול הייתי צריך לרופף ,אם לא לבטל ,את כל
החוליות בשרשרת הזאת".
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גם וגם
שמאל ימין ,דתיים חילונים ,מזרח מערב .הביוגרפיה המורכבת של פירון

ש

י פירון הצליח לדחוס לחמישים שנותיו קורות חיים
של שלושה ,אולי חמישה ,אנשים חרוצים .הוא נולד
בכפר ויתקין למשפחה חילונית" .סבא וסבתא מצד
אימא היו חסידי ויז'ניץ .השואה הובילה אותם לעזיבת הדת ,ואף
על פי כן מעולם לא הצליחו להתנתק ,מעולם לא הצליחו לעזוב
את הבית .הם ניהלו עם האל יחסים של אהבה־שנאה; קידוש
בשבת וטלוויזיה ,פרקי חזנות ונטיות על גבול הקומוניזם .חיפה
האדומה הייתה מקום מתאים לבניית ביתם".
אביו של פירון הגיע ממצרים ,זמן מה לפני הוריו ,ולמד
במקווה ישראל" .הוא בנה עצמו בעשר אצבעות .למד טכנאות
שיניים מפני שלא היו לו אמצעים ללמוד רפואת שיניים .סמוך
לגיל שישים השלים את לימודיו וקיבל תואר דוקטור לרפואת
שיניים .אמו של פירון היא אשת חינוך נמרצת .היא הייתה
מנהלת בית ספר ומנכ"לית רשת משלב ,והיא מחזיקה כבר שנים
בתיק החינוך בעיריית בת ים" .אבא היה איש ימין ואימא היא
אשת שמאל ,כך שגדלתי כל ימי על קווי התפר שבין דתיים
לחילונים ,בין אשכנזים לספרדים ,בין שמאל לימין .אני מרגיש
שקווי התפר הללו יצקו בי את תודעת ה'גם וגם'".
הוריו שלחו אותו לבית ספר יסודי דתי "כדי שאדע משהו
על יהדות" .בכיתה ד' הוא הצטרף לתנועת בני עקיבא" .שבת
בבוקר ים ,אחר הצהריים בני עקיבא" .בכיתה ז' הלך לחטיבה
של ישיבה תיכונית" ,וכך ,אט־אט ,נשאבתי לעולם הדתי" .משם
המשיך לישיבת "שבי חברון" ו"מרכז הרב" ולמכון להכשרת
דיינים בפסגות .בצבא שירת ולמד במסגרת הסדר "מרכז הרב".
"התברר לי אז שאני רוצה להיות איש חינוך ורבנות".
בגיל  26מונה לרב של קיבוץ עין הנצי"ב וגם היה הרב
הראשון של בית הספר הקיבוצי ושל האולפנית בטבריה .תוך
כדי כך הקים את המדרשה ליהדות בבית שאן .אחר כך היה רב
בית הספר לקולנוע "מעלה" וחבר מליאת ההנהלה הארצית
של בני עקיבא .לאחר רצח רבין הצטרף לחבורה שהקימה את
ארגון רבני צוהר" .בשלב זה כבר הבנתי באופן סופי שמקומי
הוא בעולם החינוך".
בגיל  32התמנה למנהל תיכון לבנות "ישורון" בפתח תקווה
— תיכון שהתרוקן מתלמידות" .כשעזבתי את בית הספר הזה
הוא היה האולפנה הגדולה בישראל ,תיכון אינטגרטיבי שזכה
בכל הפרסים האפשריים" .במקביל עברה משפחת פירון ליישוב
אורנית" ,קהילה מעורבת של דתיים וחילונים שהלמה את
חלומותיי" .פירון הוא רב היישוב.
שנתיים אחר כך הוא פתח ,יחד עם הרב יובל שרלו והרב דוד
סתיו ,את ישיבת ההסדר בפתח תקווה והיה אחד מראשיה .לאחר
שנתיים נוספות פתח את הישיבה התיכונית בפתח תקווה ועמד
בראשה במשך עשור" .הישיבה הפכה למוסד מוביל בכל הקשור

המושגים האלה באים לומר שאנחנו חיים
בחברת ידע ובכלכלת ידע ולכן חשוב
להיות "לומדים לכל החיים" ולכונן "חברה
לומדת" .הלמידה ,לפי תפישה זו ,היא כלי.
אבל יחסך ללמידה אחר; אתה רוצה לראות
בתי ספר שבהם מורים ותלמידים שרויים
הדהחינוך
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לשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים" .תוך כדי כך היה חבר
בוועדת דוברת ועמד בראש תת־ועדה לחינוך מיוחד.
"כשהגיע אל ביתנו ילד עם מוגבלות ,הרגשתי שלצד התמחות
בטיפול ,אני צריך להתמחות בנושא גם בחינה מבחינה משפטית
ולברר את יחסו של המשפט לאנשים עם מוגבלות" .פירון למד
משפטים במסלול לתואר שני בבר אילן ,במרכז הבינתחומי
ובמכללת שערי משפט ,וכותב כיום דוקטורט בנושא.
"לפני כשש שנים נקראתי על ידי דוביק לאוטמן להקים
את 'הכול חינוך' ,תנועה שתכליתה לקדם את איכות החינוך
הציבורי בישראל ,לסייע לגיבוש מדיניות חינוך ,לעסוק בעידוד
המחקר ועוד .במהלך העבודה פגשתי את יאיר לפיד והפכנו
לחברים בנפש .כשהוקמה מפלגת יש עתיד הוצבתי במקום השני
כמועמד לתפקיד שר החינוך".
תוך כדי כך מגדל פירון שישה ילדים ומפנק ארבעה נכדים;
הוא כתב שני ספרים וכותב עתה ספר שלישי (ראו מסגרת).
"אני חושב שאפשר לסכם את תמצית חייו של כל אדם
בשתיים־שלוש מילים .את חיי אפשר לסכם ב'גם וגם' .בעניין
זה כדאי ללמוד מהחינוך המיוחד .שם ויתרו על קטבים ועברו
לרצפים — הילדים נמצאים על מקום כלשהו על הרצף ,על
הספקטרום .וכך כולנו — אנחנו על הרצף ,וביותר ממקום אחד.
לא אשכח ביקור בישיבה החילונית ברמת הגולן .בבית המדרש
ראיתי על המדף ,נשענים זה על זה ,תלמוד בבלי' ,מסכת
ברכות'' ,אהבה וחושך' של עמוס עוז' ,אורות' של הרב קוק,
'הקלות הבלתי נסבלת של הקיום' של מילן קונדרה .התחלחלתי.
גם אני ,על כל המחשבה המתקדמת שלי ,גדלתי על הפרדה בין
'ספרות קודש' ל'ספרות חול' ,על 'לא תחרוש שור וחמור יחדיו'.
למדתי שם שיעור .החברה הצעירים שאני פוגש הם על הרצף,
הם אינם חשים צורך לבחור באחד הסעיפים ,הם ממזגים את
הסעיפים ומפיקים מכך עוצמה גדולה; הם דוחים את ה'או או'
של הוריהם וחיים 'גם וגם' .אתה יכול לכתוב שאני נגר .ניסיתי
לבנות מדף להזמין את החברה הישראלית להשעין עליו ,זה על
זה ,ספרים מכל הסוגים.
"ועוד דבר בעניין זה .כאשר הגעתי ל'מרכז הרב' הבאתי אתי
את הגיטרה שלי .אני לא נגן גדול אבל הגיטרה היא חלק מחיי.
שאלתי מתי והיכן אוכל לנגן ,והסבירו לי שכאן לא מנגנים,
כאן לומדים ,אבל במחשבה נוספת אמרו לי לשאול את מנהל
הישיבה הרב טאו .הרב קידם אותי במאור פנים ,הקשיב לבקשתי
והציע שהוא ייקח את הגיטרה לביתו ,ובכל פעם שארצה לנגן
אבוא לביתו ואנגן .זו כמובן היתה הצעה טריקית כזאת ,הרי לא
אלך לנגן בביתו של הרב ...לא ניגנתי ארבע שנים .ואני בטוח
שאילו הייתי מנגן ,הלימוד שלי ב'מרכז' היה מקבל אופי אחר,
טוב יותר".

בטרנס של למידה.
בלמידה לשם למידהַ ,
נכון ,אני רואה בלמידה ערך ולא רק
כלי .הלימוד הוא התו הפנימי של הניגון
האנושי .הוא מטעין ערכים נצחיים בתבניות
של מחשבה .הוא מתרגם רוח למעשה .הוא
קושר שמים לארץ .הלימוד הוא כמו ְשׁ ָמ ִרים

המתסיסים את האנושות .הוא מסייע לנו
להפריד מוץ מתבן ,להבחין בין עידית
לזיבורית ,הוא מקרב אל הטוב והראוי .כן,
למידה היא תכלית לעצמה ,תנאי מכונן חיים,
המפתח לחיים משמעותיים .למידה לשם
ְ
למידה מאפשרת לנו לממש את היותנו בני

אדם המותרים מן הבהמה.
במסורת היהודית מקובל לומר ש"אדם"
בגימטרייה שווה ל"מה" .היינו ,כל תכליתו
של אדם היא לשאול ,לתהות ,ללמוד .הופעת
הבכורה של ילד יהודי היא בגיל שנתיים
לערך ,כשהוא עומד על השולחן בליל הסדר
ושואל "מה נשתנה?" .זו אינה בחירה סתמית; זו
הנחיה ,צו חיים .כל חייך תשאל "מה נשתנה".
ואין "תשובה נכונה" על השאלה הזאת ואין
ציונים .כל יום אתה עומד מול עצמך ומול
העולם ושואל" :מה נשתנה" .אצלנו ל"חכם"
קוראים "תלמיד" — ברגע שהחכם יפסיק
להיות תלמיד ,הוא יפסיק להיות חכם.
כדי לאפשר למידה כזאת ,יש לתת לה
תנאים ובחמישה ממדים :ממד הזמן — לא רק
ביום הלימודים ,לא רק ב– 45דקות של שיעור,
אלא כל או רוב הזמן; ממד השותפים — לא

והמרץ שלי ,בכוח הנאומים הסוחפים שלי,
אאציל השראה ,אחולל נס ובתי הספר
יתמלאו בלמידה משמעותית בניגוד
למבנה שלהם"?
אולי ...אבל ניסינו ,ובמידה מסוימת הצלחנו,
לשנות את המבנה של בתי הספר .הצענו תכנית
לימודים חדשה ,הוראה חדשה ,הערכה חדשה,
שיח חינוכי חדש .ההתלהבות ,המרץ ,הנאומים
וכו' באו רק להתניע את התהליך.
גם המורים אינם ערוכים להוראה אחרת.
הם ערוכים להוראה פרונטלית ו"להחזקת
כיתה" ,ואתה ציפית מהם להוראה אחרת
— חלופית ,הרפתקנית .לא הכשרת אותם
לכך ,לא חינכת את המחנכים.
המורים ערוכים ליותר ממה שאתה מעריך
והם מפגינים זאת בכיתות בכל יום .אבל
הקדנציה שלי הייתה אמורה להימשך ארבע

"זה יהיה אסון גדול מאוד אם למידה משמעותית
תזוהה עם האישיות והמדיניות שלי .למידה
משמעותית אינה רעיון שלי .למדתי אותו מהוגי
וחוקרי חינוך .כל העולם עסוק בה .וגם ,אל תשכח,
בשנה ושמונה חודשים שלי הצטרפו למטה
המשרד אנשים שלמידה משמעותית היא שירת
חייהם .הם ,בהבדל ממני ,קיבלו קביעות"
רק המורה ,אלא גם ההורים ,הקהילה ורשתות
לומדים; ממד המרחב — לא רק בכיתה ,אלא
במרחב כולו; ממד התכנים — לכלול בתכנית
הלימודים תחומי דעת ונושאים חדשים;
ממד ההערכה — הערכה מקדמת למידה
משמעותית .וזה לא חזון ,זו מציאות .תנאים
ללמידה כזאת קיימים במקומות עבודה עתירי
ידע ובמסגרות חינוך שונות ,במכינות קדם־
צבאיות למשל .למה לחכות עד אז ,למה לא
לעשות זאת כבר בבתי הספר?
כי בתי הספר לא נועדו לקדם למידה
כזאת; הם לא יודעים איך לעשות את זה,
כשם שבתי חולים לא יודעים לתקן מכוניות
ומוסכים לא יודעים לרפא חולים .בתי הספר
הם מוסדות הכפויים על התלמידים ומלמדים
אותם תכנים הרחוקים מעולמם .בתי הספר
מקנים לתלמידים ידע בסיסי ומיומנויות
יסוד וממיינים אותם .התלמידים והוריהם
רוצים תכלס ,תעודות ,ולא למידה לשם
למידה .האם ביסוד המדיניות שלך לא
היה איזה יסוד מאגי — "בכוח ההתלהבות

שנים לפחות .מה לעשות שזה נגמר כך.
למידה משמעותית היא תכלית
ההוראה ,אך מעתה היא "נגועה" באישיות
ובמדיניות שלך .שר או שרת חינוך שיבואו
אחריך ינסו ,כנהוג אצלנו ,להשכיח אותה
ולהנהיג שיח חינוכי אחר .ייתכן שפגעת
ברעיון הקרוב ביותר ללבך.
זה יהיה אסון גדול מאוד אם למידה
משמעותית תזוהה עם האישיות והמדיניות
שלי .למידה משמעותית אינה רעיון שלי.
למדתי אותו מהוגי וחוקרי חינוך .כל העולם
עסוק בה .וגם ,אל תשכח ,בשנה ושמונה
חודשים שלי הצטרפו למטה המשרד אנשים
שלמידה משמעותית היא שירת חייהם .הם,
בהבדל ממני ,קיבלו קביעות.
• • •
נדמה לי שהרושם שהקדנציה שלך
יצרה הוא שהשר הזה הוא איש חינוך
אמיתי בעל חזון ,הבנה וכושר ביצוע ,אבל

הוא פעלתני מדי ,לא בוחן דברים עד הסוף,
מחפף ומכניס את השטח לסחרור.
"השר הזה" לא מחפף ,הוא רק התחיל
ולא נתנו לו להמשיך .ייתכן שהשטח קצת
"הסתחרר" ,אבל אני מקבל מאות תגובות
נרגשות של אנשי חינוך בכל הרמות שמודים
לי על ההזדמנות לעשות חינוך .וחוץ מזה,
טענת ה"חפיף" היא קצת "מחופפת" .התחתנתי
עם אשתי ללא תכנית עבודה מסודרת והבאנו
ילדים לעולם עוד לפני שהיה לנו בית .ואחד,
"חפיפניק" ,בן־גוריון שמו ,הכריז על הקמת
מדינה חדשה באיזה צהריים של יום שישי,
אפילו את מגילת העצמאות הוא לא הספיק
להדפיס .מנהיגים ובכללם שרים פועלים
במציאות ,לא בספרייה ,והמציאות מורכבת,
לוחצת ,משתנה .היינו חייבים להתחיל
גם ללא תכניות עשויות עד הסוף .כאשר
אנשים אמידים רוכשים בית חדש הם נכנסים
אליו לאחר שהוא ערוך ומוכן — הנברשות,
הווילונות ,הריהוט ,הכול במקומו ,גם הדשא
בחוץ והממטרה ממטירה .אבל כאשר אנשים
כמונו נכנסים לדירה החדשה שלהם ,הדירה
עדיין בתהליך ,שום דבר לא מונח במקומו.
אנחנו העברנו את החינוך לדירה כזאת; יש
דירה ,עכשיו צריך לסדר.
הטענה הזאת עושה עוול .ניסחנו מסמכים,
תכניות וחוזרים לאחר ישיבות ארוכות שבהן
דנו בכובד ראש בנושאים שעל הפרק .לא
שלפנו ולא חיפפנו.
אולי היית רדיקלי מדי — מערכת החינוך
לא בנויה לתכניות מרחיקות לכת כל כך?
אולי לא היית רדיקלי מדי — לא הלכת עד
הסוף עם החזון שלך?
גם וגם .במקרים רבים כבשתי את יצרי
ולא הלכתי עד הסוף .למשל ,חשבתי שצריך
ללכת על ארבע בחינות בגרות בלבד וויתרתי.
ושוב ,לא ציפיתי לשנה ושמונה חודשים
בלבד.
מהם לדעתך הדברים החשובים ביותר
שהספקת לעשות?
תקצוב דיפרנציאלי ,מינויים במטה
המשרד ושינוי השיח החינוכי.
אילו דברים היית עושה אחרת?
יש מקומות שבהם הייתי לוחץ יותר ,כמו
למשל חוק המועצה הלאומית לחינוך ,ויש
מקומות שבהם הייתי מרפה .עשינו הרבה
דברים ,וגם לא מעט טעויות .בנו של הרב
מנחם פרומן סיפר לי שאביו אמר לו על ערש
דוויי "אני פרצתי גדרות; אתה תקים שערים
ושבילים" .אנחנו פרצנו גדרות; קהילת

החינוך תקים שערים ושבילים.
פברואר 2015
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היום הראשון

נוער בסיכוי

לילה שלא יישכח

ש משהו מרגש ביום הראשון של שנת הלימודים בבית הספר .כשהייתי
מנהל בית ספר ,קניתי לקראת כל יום כזה בגד חדש .בשבילי ,כניסה לבית
הספר ,ובמיוחד ביום הראשון של שנת הלימודים ,הוא כמו כניסה למקדש.
בית הספר הוא נשמת האומה ,קודש הקודשים ,ומי שבא בשעריו צריך לבוא
במיטב מחלצותיו .אני בעד תלבושת אחידה — למורים .לאו דווקא אותם בגדים,
אבל כן אותו קוד לבוש — קוד לבוש המשדר הדרת כבוד ההולמת את בית הספר.
יום ראשון של שנת הלימודים תשע"ד ,ספטמבר  ,2013ואני שר החינוך.
במשך חודשים התכוננו ליום הזה בעבודת נמלים המבקשת לתת פתרון לכל
בעיה ,מענה לכל אוכלוסייה ולכל תלמיד ,מורה והורה .חדר המצב של משרד
החינוך שוקק ויעיל; השנה מתחילה ללא תקלות .תחושת החגיגיות גוברת,
יוצאים "לדבר האמיתי".
ביום הראשון ללימודים שר החינוך מצטרף לראש הממשלה .ביחד הם
פותחים את שנת הלימודים — מבקרים ברוב חגיגיות ותקשורת בגן ילדים או
בבית ספר .נוכחותו של ראש הממשלה מרגשת את התלמידים ,המורים וההורים.
אנו מגיעים לגן ילדים ואחר כך לבית ספר יסודי בנתניה .הנאומים ,המצלמות
והאבטחה הכבדה מקלקלים את ההתרגשות שלי מן היום המיוחד הזה .בתוך כל
ההמולה הזאת ,אני מתקשה ליצור קשר עם התלמידים .רציתי לשוחח אתם,
לחוות אותם ,להדביק אותם בשמחה שלי ולאחל להם שנת למידה משמעותית.
לקראת סופו של הביקור המתוקשר אני נזכר שביום החגיגי הזה ישנם גם
ילדים עצובים ,ילדים שאינם הולכים לבית הספר ונשארים בבית או בבית
החולים .האם אוכל לראות אותם ,להרגיש אותם ,לומר להם שגם הם ילדיי? אני
חש שהיום הזה של ראשית שנת הלימודים חייב לכלול גם את הילדים האלה,
על כאבם ,ושעליי לרדת מרכבת ההרים שאני לכוד בה ולהגיע אליהם .כאשר
השיירה יוצאת מנתניה בקול סירנות הפוצע את האוויר ,אני מבקש לבקר ילד
או ילדה שנאלצו להישאר בבית — ומגיע ליעלי.
יעלי מחלימה ממחלת הסרטן ,ועתידה להתחיל את לימודיה בכיתה ב׳.
נסעתי לביתה בפתח תקווה להיות לצדה ביום הראשון של שנת הלימודים.
פגשתי ילדה יפה ,חכמה וערנית .על כל שאלה שלי היא עונה" :נסה לחשוב לבד,
תסתכל מסביב ,אולי תגלה את התשובה" .במהלך השיחה יעלי נתנה לי מתנה,
ספר שכתבה" :על המלחמה והניצחון של יעלי" .אחד עשר פרקים .הראשון על
גילוי המחלה ,ואחר כך על המאבק ,על המשפחה ותודות .יעלי רוצה לחיות,
והיא תחיה ,היא תחיה.
ביום הראשון של שנת הלימודים למדתי שגם אם אתה שר ,וגם אם זה עתה
יצאת מסיור ממלכתי בחברתו של ראש הממשלה ,את השיעור האמיתי שלך
אתה עשוי לקבל מילדה בת שבע; היא תלמד אותך כיצד להתמודד עם אתגרים
"בלתי אפשריים" .למדתי גם מאותו ביקור שאיני שר של שני מיליון ילדים,
אלא של כל ילד; שאת המספר הזה עליי לפרק לשמות ,לעיניים ולבבות של
ילדים בודדים.
כשעמדנו להיפרד ,שאלתי את יעלי אם היא רוצה את מספר הטלפון הנייד
שלי כדי שנוכל לשמור על קשר .יעלי שמחה ,הביאה את הטלפון הנייד שלה
וכתבה את מספר הטלפון שלי .ואז ,כשפניתי לצאת ,היא שאלה" :ואתה לא רוצה
את המספר שלי?" .למדתי עוד שיעור...
משם המשכנו ל"שניידר" ,בית חולים לילדים ,וסיימנו את היום הראשון של
שנת הלימודים עם ילדים ומורים בבית החולים הדסה עין כרם.

נחנו אוהבים לומר שאכפת לנו מהם ,שצריך לעזור להם ,אבל ...אבל לא
באמת .כי לבתי הספר הם אינם מוסיפים יוקרה ,ומורים מתקשים ואף
נכשלים אתם ,אפילו מרכזי הבילוי מנסים להרחיק אותם .הם לא תורמים
הרבה לחברה והחברה מוותרת עליהם .גם אני ויתרתי עליהם — טרם היותי שר
חינוך .כמובן ,כמו כולם גם אני שמעתי עליהם — "נוער מנותק" ,נוער בסיכון"
וכו' — אבל מעולם לא נפגשתי אתם ,לא ראיתי אותם מקרוב.
המסע שלי כשר חינוך הפגיש אותי אתם — בשעות קטנות ,בחצרות אחוריות.
אז ראיתי אותם מקרוב ,את עיניהם העצובות המבקשות "אל תוותרו עלינו",
והתחייבתי להם; לסייע להם לצאת מהסימן שהחברה הטביעה בהם ("נוער בסיכון")
ולהיות מה שהם — נוער בסיכוי.
סיור לילי בכיכר ציון ושלוחותיו בירושלים .ב"זולה של חצרוני" מסביר לי
הראל ,המייסד" :כאן מלטשים יהלומים .הצעירים שאתה רואה לא מאמינים
בעצמם אבל הם יהלומים ,והמדריכים שלנו מלטשים אותם ועוזרים לראות מי הם
באמת" .עשרות צעירים ,עם פנים יפות ונשמות מצולקות ,מחייכים אליי בעצבות.
רובם מבתים דתיים או חרדיים .אבודים .מחפשים .חלק אמרו את שמות המשפחה
בקול רפה ,שלא אשמע ,חוששים שאני מכיר את אבא או את אימא .את חלקם אכן
הכרתי ,אך השתדלתי לא להביך.
המשכתי לכיכר .במרכזה חונה ניידת של "עלם" .צוות של מדריכים — חלקם
מורים בבוקר ומתנדבים בלילה — מספרים לי על הנערים .מדריכים־מורים עוזבים
את המשפחות שלהם בלילות כדי להיות עם הנערים ברחוב ,לאתר נשמות צעירות
על סף תהום ולנסות להציל אותן .נערים אחדים לוקחים אותי הצדה ,לספר לי את
סיפורם" .השר ,בוא אתי רגע לשם ,נדבר בשקט".
משם לאוהל שהקימו משרד החינוך ועיריית ירושלים .אני שואל נער אחד
באיזה בית הוא ישן בלילה ,והוא עונה "אין לי בית" .חילי ,העוזר הטוב שלי ,מזמין
אותו לביתו .וכשבאנו לאסוף אותו בסופו של אותו לילה ,בין חושך לאור ,הוא
נעלם.
"איך" ,רציתי לשאול ,לזעוק" ,נערים ונערות מוותרים על זהותם ,על
חלומותיהם ,פוגעים בגופם החלול מנפש?!" .התבוננתי בפניהם ובכיתי.
רחוב ריבלין ,סמוך לכיכר .מאות ,כן מאות ,צעירים "דופקים את הראש" .ילדים
המחפשים קצת תשומת לב ,ילדות שמפקירות את הכול ,אבל לא נותנות לגעת
בהן ,פנימה .התיישבתי ליד אחד השולחנות באחד הפאבים .בהתחלה היו צחוקים,
אחר כך עלו המצוקות .על אבא או על אימא ,וכמובן על בית הספר — שם לא הבינו,
לא קיבלו ,לא נתנו" .לא הצלחתי לעבור את מכונת השכפול" ,אמרה לי ילדה אחת.
אבל לסיור ברחוב ריבלין היה גם סוף טוב :פגשתי אותה בכניסה לאחד
הפאבים" .שלום" ,אמרתי לה .היא השיבה בשפה רפה ,לא זיהתה אותי .אחר כך
התנהלה שיחה .היא בת למשפחה חרדית" .עושה צרות ,זה המקצוע שלי" .אבא
ואימא לא יודעים שהיא כאן ,בפאב ברחוב ריבלין .היא עזבה את בית הספר ועברה
ממסגרת אחת לאחרת .עתה נשלחה לכפר נוער .בתחילת שנת הלימודים הקרובה
היא תגיע לשם ,והיא נחושה "לקחת את ההזדמנות הכמעט אחרונה שלי ולהצליח".
נפרדנו .ביום הראשון של שנת הלימודים נזכרתי בה ובדקתי אצל הנהלת הכפר
שהגיעה ,שהצטרפה למשפחה המאמצת ,שיש לה ספרים ומחברות .בערב ראש
השנה נזכרתי בה שוב .השגתי את מספר הנייד שלה והתקשרתי .היא התרגשה
וסיפרה על חבלי הקליטה ,על הלימודים ,על הסיכויים והסיכונים" .שתהיה לך
שנה מתוקה" ,נפרדתי.
כמה חודשים אחר כך הגעתי לניו יורק .באחד הערבים השתתפתי ב"דינר"
של רשת אמי"ת .מימיני נהר ההדסון ומלפניי חברי הקהילות היהודיות בניו יורק.
בעודי מתייצב על הבמה מוכן לשאת את נאומי ,אני רואה אותה ,את הנערה מרחוב
ריבלין ,יושבת מולי .היא נבחרה לייצג את הרשת ולספר על כפרי הנוער בישראל
ועל העבודה החינוכית שנעשית בהם .המילים נעתקו ,הנאום נמחק" .תנו לי לספר
לכם על נערה אחת מרחוב ריבלין בירושלים" ,פתחתי...

יום חמישי בלילה ,ט"ו בסיוון תשע"ד 12 ,ביוני
 ,2014נחטפו גלעד ,נפתלי ואייל מצומת הגוש.
גלעד ונפתלי היו תלמידי ישיבת "מקור חיים",
ואייל למד בישיבה הגבוהה "שבי חברון" .את הידיעה
הראשונה קיבלתי ביום שישי בבוקר .מיד שוחחתי עם
שלוש המשפחות .לא ידעתי שביום הזה מתחילה החברה
הישראלית מסע ארוך ,קשה ומייסר ,ואני אתה.
בני שלי ,אביה ,הוא בוגר ישיבת "מקור חיים" .אני
למדתי במחזור השני של ישיבת "שבי חברון" .אחיו
של אייל יפרח היה תלמיד שלי .נשאבתי למעגל אישי
ולאומי; ימים ארוכים שבהם סיפורם של שלושת הנערים
החטופים הפך לחלק מסיפור חיי.
כשר בממשלה הגיעה אליי הידיעה על אותה קלטת
בשלב מוקדם .הבנתי שהסבירות שהנערים בחיים אינה
גבוהה .עם הבנה זו נפגשתי שוב ושוב עם המשפחות
וחשתי את כאבן העצום .לא היה יום שבו לא שוחחתי
עם הוריהם של גלעד ונפתלי .הם היו תלמידי מערכת
החינוך ולכן חשתי אחריות כמעט אישית לשלומם
ולשלום משפחותיהם.
את החוויה העמוקה ביותר חוויתי בבית המדרש של
ישיבת "מקור חיים" .שעת חצות :המוני תלמידים יושבים
ונוהים בקול שיש בו יבבה וניגון ,זעקה ומבוכה ,ייאוש
ותקווה .בראש שולחן ארוך יושב ראש הישיבה ,הרב דב
זינגר" ,כבקרת רועה עדרו" ,כמלאך שופע אור וטוב .אחד
התלמידים מתמוטט עליו בבכי תמרורים ,והוא מלטף
אותו ברוך .הרב זינגר ואני חברים בנפש .פעם בשבוע
הוא שולח לי מסרון ,שואל לשלומי וחותם ב"חיבוק דב".
ישיבת "מקור חיים" היא אי של טוב ,ענן של רוח,
מקור של חיים .יש שם פשטות נוגעת ללב — ספסלי עץ
ארוכים וצריפים מטים לנפול ,כמו בית מדרש בעיירה
חסידית מן המאה השמונה עשרה .כאשר בני מספר על
הישיבה ,הוא מתעכב תמיד על שיעורי "בלי"צ" — בלי
ציניות .התלמידים לומדים בשיעורים אלה להאמין
באדם ,לבטוח בטוב ,לבחור באור.
אבל עכשיו הם אבלים ובוכים ,מייחלים ומקווים.
לילה שלא אשכח לעולם.
זמן מה לאחר שהתקוות התרסקו ,הגעתי לישיבה
בשנית .רציתי לנגן עם התלמידים ללא מילים ,להיות
במעגל ,להקיף את בית המדרש .אחר כך ישבנו ודיברנו.
אחד מהם אמר" :אני חוזר לחדר כל יום ולא רואה את
נפתלי .שלוש שנים היינו יחד ,יום יום .אני מסתכל
על המיטה ומרגיש את הריק .כולם מדברים על הורים
שכולים ,ואני מבין את זה .אבל אני חייתי עם נפתלי יותר
זמן ,אני חבר שכול".
וברקע הדהדה שאלה אמונית לא פתורה :מאות
אלפים ,ביניהם תלמידי "מקור חיים" ,התפללו וזעקו,
ועתה מוות נורא כל כך .שבר גדול ליווה את השיחה.
תחושה של שוועה שלא נענתה ,קריאה שלא נשמעה.
חשבתי שנכון לשאול שאלות ,להביע ספקות...

י

יומן מסע
שי פירון

לאחר ימים אחדים של אבל ומבוכה על הפרידה
הפתאומית הכפויה ממשרד החינוך פירון התאושש
ופרסם פוסט בפייסבוק" :בימים הקרובים אני חוזר
לכיתה ,חוזר לדבר חינוך! כל מי שרוצה שאבוא ללמד
שעה בכיתה שלו ,מוזמן ליצור אתי קשר במייל .נשוחח
על חינוך ,למידה ,זהות וציונות .אגיע ללמד שיעור בגן
ובבית ספר ,בהשתלמות מורים ובתנועת נוער .אז קדימה
— אתם מזמינים ,אני מגיע!".
הגיעו למעלה מ־ 50,000פניות ופירון חורש מאז
את כבישי הארץ (תלמידיו לשעבר מסיעים אותו
בתורנות) ומשוחח ("משוחח ,לא מרצה") עם אלפי
תלמידים ומורים במסגרות חינוך שונות .בחנויות של
תחנות הדלק הוא עושה הפוגות קצרות וכותב ספר
("אני חושב לקרוא לו  Yellowעל שם החנויות שבהן אני
כותב") המתאר חוויות משמעותיות מחייו כשר חינוך.
להלן שלושה קטעים מקוטעים מהטיוטה.
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