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כבוד שר החינוך, למה דווקא מתמטיקה?* 

 חלק ראשון: חשיבה ביקורתית ויצירתית
)וקצת קונספירטיבית(

 ,2015 באוגוסט  ב־30  סף פתיחת שנת הלימודים תשע"ה,  במסיבת עיתונאים על 
הניגשים  מספר  להכפלת  הלאומית"  "התוכנית  את  בנט  נפתלי  החינוך  שר  הציג 
כאחד  עליה  והכריז  שנים,  ארבע  בתוך  מתמטיקה  יחידות  בחמש  הבגרות  לבחינות 
היעדים החשובים ביותר במדיניות החינוך שלו. התוכנית כוללת פתיחת מאה מגמות 
לימוד חדשות בבתי הספר, אישור לפתיחת כיתות שיש בהן שישה תלמידים בלבד, 
תוספת שעות לימוד, הכפלה של מספר המורים, קמפיין תקשורתי ועוד — כל אלה 
ההיי־טק  תעשיית  את  תחזק  השר,  לדברי  התוכנית,  שקלים.  מיליון   75 של  בעלות 
שלנו, תעודד פיתוחים טכנולוגיים דוגמת כיפת ברזל ותגדיל את הסיכויים לזכות 
לקמפיין  גויס  כתמיד,  עתיד  פני  צופה  פרס,  שמעון  הנשיא  לבן.  כחול  נובל  בפרסי 

עיתונאים. מסיבת  באותה  השר  דברי  את  וחיזק 
 — ויצירתית  ביקורתית  שיטתית,  חשיבה   — מעמיקה  חשיבה  הקדיש  השר  האם 
להוראת המתמטיקה בבתי הספר או ירה מהמותן עוד "תוכנית לאומית"? לשרים אין 
וצריך  בפתח  תמיד  הבחירות  קצרות,  הקדנציות  מעמיקה.  לחשיבה  זמן  כלל  בדרך 
להכריז על "תוכנית לאומית" כלשהי ולהראות תוצאות — במסיבת העיתונאים הבאה. 
)כולם  להכרזה על התוכנית קדמה אמנם ועדה כלשהי, אך אם לשפוט לפי חבריה 

ו"הסאונד  לרשותה  שעמד  הקצר  הזמן  המתמטיקה(,  בהוראת  משופשפים  תומכים 
בייטס" שסיפקה לשר לקראת אותה מסיבת עיתונאים, נראה שהוועדה הייתה טקסית 

מראש.  מוכנות  המלצות  לגבות  ובאה  בעיקרה 
אז נגיד, רק לצורך ניסוי חשיבה, ששר החינוך היה מקדיש חשיבה מעמיקה לסוגיית 
הוראת המתמטיקה ולחינוך בכלל, כיצד הוא היה חושב ולאילו מסקנות הוא היה עשוי 

להגיע? 

מיתוסים מתמטיים
בשלב הראשון היה השר מתבונן בעיסוק הבית ספרי הנמרץ במתמטיקה בהשתאות. 
ייתכן שהיה אומר לעצמו משהו ברוח הדברים שכתב )באירוניה( סימור סרסון בספרו 
)"תרבות   The Culture of the School and the Problem of Change הקלאסי 
ילדים  ושינה סדורות, כך מקבלים  "כמו אכילה   :)1971 ובעיית השינוי".  בית הספר 
ונערים מכיתה א' ובכל הכיתות שאחריה הוראה ותרגול סדורים לצורך הבנת מספרים. 
הסדירות הזאת משקפת כנראה חשיבה מעמיקה על החשיבות של העיסוק במספרים 
"על  ביקורתית  חשיבה  מפעיל  השר  היה  עתה  צעירים".  אנשים  של  להתפתחותם 
החשיבות של עיסוק במספרים להתפתחותם של אנשים צעירים". הוא היה בוחן את 

ומגלה שהם מפוקפקים למדי, מיתוסים.  הצידוקים הרווחים להוראת המתמטיקה 

מיתוס המיומנויות הכלליות 
העולם  אלוף  לארץ  הגיע  ממשלה  כראש  רבין  יצחק  של  השנייה  כהונתו  במהלך 
בשחמט גרי קספרוב. מארחיו לקחו אותו לרמת הגולן מתוך תקווה להפיק ממנו כמה 
תובנות מקצועיות על מצבה הגאו־אסטרטגי של מדינת ישראל, תובנות שאותן יעביר 
לראש הממשלה. בפגישה ביניהם הקשיב רבין לקספרוב בקוצר רוח גובר והפטיר: "גם 
הזאת  התגובה  את  )בצדק(  פירש  המהולל  השחמטאי  בילדותי".  שחמט  שיחקתי  אני 
הארץ,  כזלזול ביכולותיו האסטרטגיות ונעלב עד עמקי נשמתו )לפי מכתב לעיתון 

 .)4.10.2002
גאונית  הבינו: חשיבה אסטרטגית  ומארחיו לא  כנראה משהו שקספרוב  הבין  רבין 
תֵקפות  תובנות  לאומי;  בביטחון  גאונית  אסטרטגית  לחשיבה  הופכת  אינה  בשחמט 
בתחום אחד לא בהכרח תֵקפות בתחום אחר. רבין פיתח עמדה זו בכוחות עצמו. הוא לא 

קרא, כנראה, מאמר ידוע שתמך בה. 
בשם  מאמר  חשוב  עת  בכתב  פרקינס  ודיוויד  סלומון  גבריאל  פרסמו  ב־1989 
נופי  דיוויד פרקינס ועמיתים:  )ראו,  "האם מיומנויות קוגניטיביות תלויות הקשר?" 
החשיבה, 2000(. המאמר פותח בסיפור קצר על מדינה קטנה מוקפת אויבים ששליטה  גרסה ראשונה של המאמר הופיעה בשני חלקים בשני גיליונות של הד החינוך, אוקטובר 2015: 21-18;   *

דצמבר 2015: 23-20.
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שובר את הראש כיצד להגן עליה. תוך כדי כך צץ בראשו רעיון מבריק: למדינתו יש 
משאב נדיר — אלוף העולם בשחמט. בעזרת החשיבה האסטרטגית הגאונית של אלוף 

זה, חושב השליט, מדינתו תוכל לגבור על אויביה. 
השאלה העקרונית שהעלו מחברי המאמר בעזרת סיפור זה היא "שאלת כלליותן של 
המיומנויות הקוגניטיביות", כלומר האם יש מיומנויות קוגניטיביות כלליות, למשל 
כמות  לעבור  שעשויות  ועוד(,  דיוק  שיטתיות,  )הסקה,  מתמטית  חשיבה  מיומנויות 
נתנו על  שהן מהקשר אחד להקשרים אחרים. למרבה האכזבה, התשובה שהמחברים 
שאלה זו הייתה שלילית: מיומנויות קוגניטיביות תלויות באופן מכריע בהקשר שבו 
הן מיושמות; מיומנויות יעילות בהקשר אחד אינן יעילות בהקשר אחר. לסיפור שפותח 
את המאמר אין לפיכך סוף טוב: המשאב של אותה מדינה קטנה — אלוף העולם בשחמט 

— לא יציל אותה; היא תצטרך לגייס אסטרטגים טובים בתחום הביטחון הלאומי. 
אדוארד ת'ורנדייק )Thorndike(, אבי הפסיכולוגיה החינוכית, אמר דברים דומים 
מזווית שונה כבר לפני מאה שנה. הוא ערך ניסויים רחבי היקף ובהם הראה שתלמידים 
את  והפריך  אחרים,  בתחומים  גם  מצטיינים  בהכרח  לא  במתמטיקה  מצטיינים 
"מיתוס השריר" ששלט בזמנו )ואינו מרפה גם בימינו( במחשבת החינוך. השכל, טען 
ת'ורנדייק, אינו דומה לשריר שאם נאמן אותו בפתרון בעיות בתחום אחד, במתמטיקה 
למשל, הוא יצליח לפתור בעיות גם בתחומים אחרים, בדומה לשריר שאם נאמן אותו 
גם חפצים כבדים אחרים. לתלמידים בעלי  ירים ביתר קלות  הוא  בהרמת משקולות 
"שריר מתמטי" חזק אין כל יתרון בפתרון בעיות שאינן מתמטיות על פני תלמידים 
בעלי "שריר מתמטי" חלש, משום שבעיות הן תלויות הקשר והקשרים שונים דורשים 
כישורים שונים. תלמידים בעלי חשיבה מתמטית רציונלית ולוגית למופת לא בהכרח 
חושבים באופן רציונלי ולוגי בתחומים אחרים. הרציונליות והלוגיות של המתמטיקה 
אינן מחלחלות לחיים )רוב המתמטיקאים הגדולים היו מופרעים לא קטנים. "נפלאות 
התבונה" פעלו במתמטיקה בלבד. בשאר התחומים תבונתם הייתה משובשת(. מחקריו 
של ת'ורנדייק שוכללו מאז ובוצעו באין־ספור גרסאות. כולם הגיעו למסקנה דומה: 

מיומנויות מתמטיות עובדות היטב בעיקר בתחום אחד — מתמטיקה. 
במשך מאות שנים התעללו מורים בתלמידים באירופה באמצעות הוראת הלטינית 
— שפה קשה ובלתי שימושית. הם אמרו לתלמידים ולעצמם שהלטינית היא "שפת 
השפות", היא שיטתית למופת ומפתחת את החשיבה. האם המתמטיקה היא הלטינית 

של ימינו? 

מיתוס השימושיות
"טוב", יאמר השר שנרפא ממיתוס המיומנויות הכלליות והשריר, "גם אם מתמטיקה 
עצמם,  בחיים  מאוד  שימושית  היא  מתמטיים,  שאינם  בתחומים  שימושית  אינה 

במתמטיקה,  משתמשים  מאתנו  כמה  האומנם?  בעבודה".  או  בבנק  במכולת,  למשל 
למתמטיקה  זקוקים  שאנחנו  במידה  ואחרים?  אלה  במקומות  ביותר,  בסיסית  אפילו 
שימושית במקום כזה או אחר, אנחנו מפעילים ַמחשבון בטלפון החכם שלנו. זו הסיבה 
שהמתמטיקה הנלמדת בבית הספר נשכחת זמן קצר לאחר הבחינות; רוב בוגרי בית 
כן,  אם  עצמם,  בחיים  נשכח.  בו  משתמשים  שלא  וידע  בה,  משתמשים  אינם  הספר 
למתמטיקה אין תועלת רבה. )בדיחה לצורך המחשה: שני אנשים טסים בכדור פורח 
אליו:  וצועקים  מנמיכים  הם  אדמתו.  את  חורש  איכר  רואים  הם  לפתע  ומתברברים. 
"אתה יכול בבקשה לומר לנו היכן אנחנו נמצאים?" האיכר מעיף מבט זועף למעלה 
ואומר: "מעל לשדה שלי". איש אחד אומר לשני: "אני חושב שהאיכר הזה מתמטיקאי. 

הוא היה מדויק לגמרי אך חסר תועלת".( 
אינה  היא  לחברה  גם  רבה;  תועלת  מביאה  אינה  ליחידים מתמטיקה  רק  לא  ואגב, 
מועילה במיוחד. "כלכלת הידע" שהופיעה במחצית השנייה של המאה הקודמת קיבעה 
ובין  בפרט  והשכלה מתמטית  בכלל  בין השכלה  וברור  ישיר  את המיתוס שיש קשר 
לצמיחה  המפתח  הוא  אנושי  הון  אנושי";  "הון  מייצרת  ההשכלה   — כלכלית  צמיחה 
כלכלית. אין ראיות לקשר כזה! מחקרים רבים שבחנו את הנוסחה "יותר חינוך — יותר 
צמיחה" הראו שאין לה בסיס. כלכלות של מדינות בעלות רמת השכלה נמוכה )למשל 
מדינות "הנמרים" של מזרח אסיה בעשורים האחרונים של המאה הקודמת וסין כיום( 
צמחו וצומחות במהירות, וכלכלות של מדינות בעלות רמת השכלה גבוהה )והצלחה 
ומדעי(  מתמטי  ידע  הבודקים  ופיזה,  טימס  דוגמת  בין־לאומיים  במבחנים  מרשימה 
 A Nation at( "צומחות, אם בכלל, באיטיות רבה. ב־1983 פורסם הדוח "אומה בסכנה
Risk(, שהטיל אימה על אמריקה. חברי הוועדה, מומחים בעלי שם, כתבו שאם החינוך 
וביטחונה  לתהום  אמריקה  של  הכלכלה  תידרדר  הנוכחית,  בדרכו  ימשיך  באמריקה 
הלאומי יהיה בסכנה. אפשר להשמיע צפירת הרגעה. אמריקה אולי מידרדרת, אך לא 

בגלל מערכת החינוך שלה או החולשה המתמטית של תלמידיה. 
בהכרח  אינה  החינוך  מטרת  תקפה,  צמיחה"  יותר   — חינוך  "יותר  הנוסחה  אם  וגם 
למנוע  למשל  אחרות,  מטרות  גם  יש  לחינוך  אנושי";  "הון  או  כלכלית  צמיחה 
מהקפיטליזם להפוך בני אדם ל"הון אנושי" ולחזק את ההוויה האנושית שלהם )ראו 

בהמשך(. 
וגם אם נסכים לרגע שיחידים וחברות צריכים מתמטיקה, המתמטיקה הנלמדת בבית 
הספר אינה מסייעת הרבה לחיים מחוץ לבית הספר; מתמטיקה בבית הספר ומתמטיקה 
בחיים הן מתמטיקות שונות. לפני עשרים שנה טלטלו שני אנתרופולוגים, ג'ין לייב 
לה  ומחוצה  באקדמיה  שרווחה  הלמידה  תפיסת  את   ,)Wenger( ונגר  ואטיין   )Lave(
בספרם Situated Learning )"למידה ממוקמת". 1995(. הם הראו שלמידה אמיתית, 
למידה המשפיעה על ההתנהגות, מתרחשת באמצעות השתתפות ישירה של הלומדים 
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בהקשר  ממוקמת  למידה  היא  המחברים,  טענו  כזו,  למידה  מומחים.  של  בפעילותם 
או למידת שוליאית, למידה שרווחה בגילדות לפני המצאת בית הספר ורווחת כיום 
בהכשרות מקצועיות ובמקומות עבודה. לדוגמה: לאונרדו נרשם לגילדה של ציירים. 
בשנה הראשונה הוא שוטף את הסטודיו; בשנה השנייה הוא מורח שכבה ראשונה של 
המושיע;  פני  את  ולבסוף  המדונה  גלימת  את  מצייר  הוא  השלישית  בשנה  שמיים; 
והמושיע יוצא טוב — לא רק משום שלאונרדו מוכשר, אלא גם בגלל הלמידה הטובה 
שהתנסה בה. בשונה מלמידה שוליאית )"למידת השתתפות"(, הלמידה הבית ספרית 
)"למידת רכישה"( אינה משפיעה על ההתנהגות והיא נשכחת מהר. מדוע? משום שהיא 
מנותקת מהקשר, מהחיים, ולכן אינה מסייעת לחיים. גם אם צריך מתמטיקה בחיים, 

לבניית כיפות ברזל למשל, הלמידה בבית הספר לא תעזור הרבה. 
הזו. למשל, מחקר  מחקרים רבים בתחום "מתמטיקה בחיים" מאששים את הטענה 
ביותר.  מורכבים  וחישוב  מדידה  על  המבוססת  משקל  להפחתת  תוכנית  בדק  אחד 
המשתתפות בתוכנית "עשו מתמטיקה" משוכללת למדי, אך כאשר הן התבקשו לפתור 
מהמרים  בדק  אחר  מחקר  נכשלו.  רובן  היסודי,  הספר  בית  ברמת  חשבוניות  בעיות 
במרוצי סוסים באנגליה. גם הם ביצעו פעולות חשבוניות משוכללות למדי, אך כאשר 

התבקשו לפתור בעיות בית ספריות פשוטות הם נכשלו. 
פאולו פריירה מספר באחד מספריו על ילד המעיף עפיפון בשדה נטוש. כאשר הוא 
"כחמישים  משיב  הוא  בשיאו,  כשהעפיפון  משחרר  הוא  חוט  של  מטרים  כמה  נשאל 
מטר". "איך אתה יודע?" שואלים אותו, והוא מסביר שעשה קשר בחוט כל שני מטרים 
וכאשר החוט עובר בין ידיו הוא סופר את הקשרים ומחשב את גובה העפיפון. ו"באיזה 
כל  את  שחררת  "אבל  מטר".  "כארבעים  נשאל.  הוא  עכשיו?"  נמצא  העפיפון  גובה 
החוט ואורך החוט חמישים מטר", אומרים לו. "נכון", הוא עונה, "אבל צריך להתחשב 
בזווית". אחר כך הוא מסביר כיצד הוא בונה את העפיפון באמצעות חישוב הזוויות בין 
המקלות. כאשר הוא נשאל איך הוא בחשבון בבית הספר, הוא עונה "רע מאוד, נכשל". 
לכישרון ולידע המורכבים שלו בחשבון, כתב פריירה, לא היה כל ערך בבית הספר, 

כשם שלידע החשבוני של התלמידים לא היה ערך רב מחוץ לבית הספר. 
בחיים",  ב"מתמטיקה  הצטיינו  העפיפונים,  מעיף  כמו  המרזות,  כמו  המהמרים, 
פני  על  "מרוחה"  והייתה  להם  החשובות  המטרות  את  ששירתה  בהקשר  מתמטיקה 
עצמים מוחשיים )"מתמטיקה מבוזרת" בשפה מקצועית(, אך הם נכשלו ב"מתמטיקה 
מנותקת", נטולת הקשר — מתמטיקה בית ספרית המכשילה מיליוני תלמידים בכל 

יום. 
אם שר החינוך שלנו רוצה פיתוחים טכנולוגיים )זוהי לדעתו מטרת החינוך(, עליו 
להוציא את התלמידים מבתי הספר הסטריליים ולהביא אותם לאתרים "מלוכלכים" 
בית  של  תוקפו  )"פג   School's Out בשם  בספר  ואכן,  טכנולוגיות.  מפתחים  שבהם 

)Perelman( לסגור את בתי  1992(, שעורר הדים רבים, הציע לואיס פרלמן  הספר". 
וידע  חשיבה  עתירי  עבודה  מקומות   — עבודה  למקומות  הילדים  את  ולהחזיר  הספר 
משפט  בתי  חולים,  בתי  טלוויזיה,  תחנות  עיתונים,  מערכות  היי־טק,  חברות  דוגמת 
 )The Big Picture( הגדולה"  "התמונה  בשם  אמריקאית  חינוכית  תנועה  וכדומה. 

זה בכמה בתי ספר בארצות הברית.  פועלת בכיוון 
נל נודינגס )Noddings(, פילוסופית של חינוך ואחת ההוגות המובילות של החינוך 
הפמיניסטי, מורה למתמטיקה  בעברה, נוהגת לשאול את קהלי המורים שהיא פוגשת: 
מצביעים,  בלבד  אחדים  מורים  נעלמים?".  שני  עם  משוואה  פתר  לאחרונה  כאן  "מי 
אדם  בני  עם  ביחסים  לאחרונה  "היה  שואלת,  היא  כאן",  "ומי  למתמטיקה.  מורים 
אחרים?" כולם מצביעים. "אם נשים היו כותבות את תוכנית הלימודים", היא מסכמת, 

"היא הייתה עוסקת בעיקר ביחסים אנושיים, לא במספרים". 

המיתוס "כל אחד יכול"
"כל  המתמטיקה:  להוראת  נוסף  פופולרי  לצידוק  עתה  פונה  הוא  מרפה.  לא  השר 
אחד יכול להצליח במתמטיקה; אם יהיו לנו מורים טובים למתמטיקה, כל התלמידים 
חוקר  גרדנר,  הווארד  חולל  ב־1983  האומנם?  ממנה!"  וליהנות  בה  להצטיין  יוכלו 
קוגניציה מאוניברסיטת הרווארד, מהפכה בתפיסת האינטליגנציה האנושית. בספרו 
Frames of Mind )"מסגרות חשיבה"( הוא הראה שלבני אדם אין אינטליגנציה אחת 
הנמדדת במבחני איי־קיו, אלא שבע אינטליגנציות נפרדות )מאוחר יותר הוא הוסיף 
חדש  משהו  ליצור  היכולת  היא  אינטליגנציה  הגדרתו,  לפי  שמינית(.  אינטליגנציה 
מילולית,  לוגית־מתמטית,  הן:  האינטליגנציות  שמונה  נתונה.  בתרבות  ערך  ובעל 

ונטורליסטית.  תוך־אישית  בין־אישית,  גופנית־תנועתית,  מרחבית,  מוזיקלית, 
תאוריית "האינטליגנציות המרובות" של גרדנר התקבלה במהירות ובחדווה, בעיקר 
"נכון, אני לא משהו במתמטיקה, אבל אני טוב  בחינוך. מעתה כולנו אינטליגנטים: 
במוזיקה ובתנועה...". אלה היו החדשות הטובות — "כל אחד אינטליגנטי במשהו; הלאה 
בכל  לחינוך:  בעיקר  רעות,  חדשות  גם  היו  לתאוריה  אבל  הכללית!"  האינטליגנציה 
אינטליגנציה, טען גרדנר, יש יסוד גנטי, תורשתי, מולד, יסוד שאינו ניתן ללמידה. גם 
מורים מצוינים לא יוכלו להפוך תלמידים שאינם מוכשרים למתמטיקה או למוזיקה, 
וסיפוק  ערך  בעלי  תוצרים  המפיקים  מצוינים  למוזיקאים  או  למתמטיקאים  למשל, 
מעיסוקם. תלמידים שלא זכו בפיס הגנטי ואינם מצוידים ביכולות מתמטיות מולדות 
— והם הרוב הגדול — יתקשו במתמטיקה חרף מוריהם המצוינים. מורים מצוינים רק 
מלמדת!".  שהיא  החומר  את  מבין  לא  אני  אבל  טובה,  "המורה  תסכולם:  את  יעמיקו 
 ,)Plomin( ורוברט פלומין )Ashbury( את התזה המצערת הזאת פיתחו קתרין אשבורי
נים". 2014(.  מומחים ידועים בגנטיקה התנהגותית, בספרם G is for Genes )"ג' זה ּגֶ
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החינוך על פי טיבו וייעודו ממעיט בחשיבותם של הגנים, אבל הגנים עובדים. 
אנג'לה דאקוורת כתבה ברב המכר שלה גריט )מטר, 2017( על ההבדל בין כישרון 
אנשים  להצלחה.  המפתח  והוא  נחישות,   + התמדה   + להט  שווה  "גריט"  ל"גריט". 
חסרי כישרון אך מצוידים במידה רבה של גריט מגיעים רחוק בתחום כלשהו — גם 
במתמטיקה. אני חושד שהיא "מחליקה" קצת את העניין הזה. התלמידים הטובים יותר 
למתמטיקה(  מורה  הייתה  )היא  בדקה  שהיא  במתמטיקה  פחות  הטובים  והתלמידים 
לכישרון  בנוסף  "גריט"  להם  שהיה  אלה  למתמטיקה.  מוכשרים  המוצא  בנקודת  היו 
במתמטיקה  להצליח  קשה  לוגית־מתמטית,  אינטליגנציה  בלי  כישרון,  בלי  הצליחו. 

ממנה.  ליהנות  וקשה 
שאינם  הילדים  רוב  בינינו:  המתהלכים  הרבים  המתמטיקה  לפגועי  לומר  חשוב 
פי טבעו, כתב  המוח על  נורמלים לגמרי.  ילדים  הם  מוכשרים מלידתם למתמטיקה 
חוקר המוח דניאל וילינגהם בספרו למה תלמידים לא אוהבים את בית הספר? )2014(, 
סולד מחשיבה מופשטת; המוח אוהב תכנים מוחשיים. כאשר מורים אומרים לתלמידי 
המחשות.  רוצים  דוגמאות,  מבקשים  התלמידים  תאוצה",   x מסה   = "כוח  פיזיקה 
במתמטיקה קשה מאוד להמחיש; מתמטיקה היא השפה הכי מופשטת שיש )לדברי אנה 
ספרד, מומחית להוראת המתמטיקה מאוניברסיטת חיפה, ניסיונות להמחיש מתמטיקה 
לכן   .)2016 להבין,  ללמד  הבנה,  להבין  בספר  מאמרה  ראו  מהותה.  את  סותרים 
המתמטיקה מרתיעה את רוב בעלי המוחות ה"נורמליים", ולכן תלמידים אינם אוהבים 
את בית הספר, בעיקר את שיעורי המתמטיקה. רק מוחות אחדים, שעברו אולי מוטציה 
כלשהי, אוהבים מתמטיקה. עד להופעתן של מסגרות פוליטיות ובירוקרטיות שבהן 
גבו מסים, מדדו קרקעות וכו', כלומר ערכו חישובים, לא היה לכישורים מתמטיים כל 
יתרון הישרדותי, ולכן האבולוציה לא דאגה לספק אותם לכולנו. האבולוציה עובדת 
לאט. אולי בעוד כמה מיליוני שנים כולנו נצטיין במתמטיקה, ואז יתבטל כוחה הממיין 

והיא תאבד את ערכה המופקע במערכת החינוך. 

אז למה המתמטיקה נחשבת כל כך?
וסילק כמה מיתוסים המשבשים את  עתה, לאחר שהשר הפעיל חשיבה ביקורתית 
החשיבה על הוראת המתמטיקה, הוא עשוי לשאול: "אם כך, מדוע המתמטיקה נחשבת 
על  לענות  כדי  מטומטמים?!"  כולם  לא  הרי  וברחוב,  באקדמיה  הספר,  בבית  כך  כל 
זו, נמליץ לשר לאמץ חשיבה קצת קונספירטיבית; הוא הרי פוליטיקאי, הוא  שאלה 
השאלה  נוסח  את  מעט  לשנות  עליו  כך  לשם  לו.  זרה  אינה  כזו  חשיבה  תמים,  אינו 
הלימודים  בתוכנית  המתמטיקה  הוראת  של  המיוחס  ממעמדה  מרוויח  "מי  ולשאול: 
ובחברה? למי יש עניין לתחזק את כל המיתוסים סביב המתמטיקה?" שאלה דומה שאלו 

הסוציולוג פייר בורדייה )Bourdieu(, האנתרופולוגית אנט לרּו )Lareau(, הפילוסוף 
)Apple( ואחרים. הם הטילו ספק ביומרה של בית הספר לצמצם פערים  מייקל אפל 
)כינוי שבית הספר אימץ לעצמו וניתן  חברתיים־כלכליים ולהיות "המשווה הגדול" 

עד אז רק למוות בכבודו ובעצמו(. 
והוא אף מבסס אותם;  בורדייה הראה שבית הספר אינו מצמצם פערים מעמדיים, 
לגיטימציה. תלמידים מהמעמד  כלומר  חברתיים תעודות,  לפערים  נותן  הספר  בית 
הנמוך נכשלים לעיתים קרובות בבית הספר משום שחסר להם "הון סימבולי" )ידע( 
לבית  הולכים  אלה  תלמידים  הספר.  בבית  להצלחה  החיוניים  )הרגלים(,  ו"הביטוס" 
הספר כאל טריטוריה זרה ועוינת. לעומתם, תלמידים מהמעמד הגבוה מצליחים לרוב 
וכיוון  שלהם.  והמעמדית  המשפחתית  הסביבה  של  המשך  שהוא  משום  הספר,  בבית 
שמתמטיקה היא מקצוע הלימוד הנחשב ביותר בבית הספר ובחברה, ההצלחה בה היא 

סמל סטטוס רב־עוצמה והכישלון בה הרסני. 
אנט לרו הראתה בספרה Unequal Childhoods )"ילדּות לא שוויונית". 2001( כיצד 
משפחות מבוססות מתקינות בילדיהן תוכנה המשדרגת את סיכוייהם להצליח בחיים, 
להצליח  סיכוייהם  את  המחלישה  תוכנה  בילדיהן  מתקינות  עניות  משפחות  ואילו 
בחיים. למשל, משפחות מן הסוג הראשון "קוראות" את הילד לאור קריירה עתידית 
אפשרית. כאשר, למשל, הן מזהות בילד כישרון למתמטיקה הן מכוונות אותו להקבצה 
השני,  הסוג  מן  משפחות  יוקרתית.  ולאוניברסיטה  הספר  בבית  במתמטיקה  גבוהה 
לעומת זאת, אינן מייחסות את ההווה של הילד לעתידו; אם יש לו כישרון למתמטיקה, 
ההורים אינם מחברים זאת לקריירה עתידית. מבחינתם הילד אינו השקעה. משפחות 
משפחות  הנכון(;  )לכיוון  אותה  לזרז  ומנסות  הילד  של  בצמיחה  מתערבות  מבוססות 

עניות אינן מתערבות בה או שהתערבותן אינה "מוכוונת שּוק". 
מייקל אפל, פדגוג ביקורתי, טען משהו כזה: החברה שלנו זקוקה רק למעט מקצועות 
או  בנק  מנהל  למשל  ועניין,  יוקרה  משכורת,  עתירי  מקצועות   — סטטוס"  "עתירי 
רופא מנתח )בשר"פ משגשג(. אבל בחברה יש הרבה מאוד אנשים צעירים המסוגלים 
בהדרגה  הורס  הספר  בית  ספר.  בית  עושים  עושים?  מה  כאלה.  במקצועות  להצליח 
את הדימוי העצמי של רוב הצעירים ומסלק אותם מהתחרות על המקצועות הטובים 
)בישראל, למשל, רק שליש מהתלמידים עושים בגרויות עתירות ניקוד המאפשרות 
השלישים  שני  לעצמם  אומרים  מה  באוניברסיטאות.  היוקרה  לחוגי  להתקבל  להם 
עתירי  במקצועות  המחזיקה  החברתית  השכבה  האליטה,  מצליחה  כך  הנותרים?(. 
העצמי  הדימוי  הרס  של  החץ  ראש  לילדיה.  האלה  המקצועות  את  להוריש  הסטטוס, 
של התלמידים — הגורם החשוב ביותר בהצלחתם או בכישלונם בעתיד — הוא לימודי 
המתמטיקה. כאשר תלמיד נכשל בספרות, למשל, הוא אומר לעצמו: "ספרות זה לא 
בשבילי. אני בחיים לא פותח יותר את פוקנר!" אבל כאשר הוא נכשל במתמטיקה הוא 



יורם הרפז פרט אחד קטן: מטרת החינוך 

  42  43

אומר לעצמו: "אני לא אינטליגנטי, לא אגיע רחוק!" בגלל בית הספר בכלל ובגלל 
מעמדה המיוחס של המתמטיקה בתוכנית הלימודים בפרט, אומר אפל, יש מעט ניעּות 
מעמדית־מקצועית בחברה הפתוחה לכאורה שלנו )האם עליתם פעם על מונית שנהגה 
הוא בנם של רופא ועורכת דין? או להפך, האם טופלתם פעם אצל רופא או עורכת דין 

שהוריהם הם נהגי מוניות?(. 
זקוקים למתמטיקה כלל, אך הם מתנים את  רוב המקצועות עתירי הסטטוס אינם 
כי  מדוע?  מתמטיקה.  יחידות  בחמש  גבוה  ציון  עם  בגרות  בתעודת  אליהם  הקבלה 
ושומרת  בפתחם  עומדת  היא  היוקרה;  מקצועות  של  ה"סלקטור"  היא  המתמטיקה 
ש"ההמונים" לא יפרצו אליהם. למה, למשל, צריך ציון גבוה בחמש יחידות מתמטיקה 
כדי להתקבל לפסיכולוגיה קלינית? הרי הפסיכולוג צריך לדעת להקשיב ולפרש, הוא 
ושומרת על  היא שמתמטיקה מקשה על התקבלות למקצוע  איְנִפי! הסיבה  לא צריך 

ורווחיותו.  יוקרתו 
תאורטיקנים של שוק העבודה, טיפוסים פחות קונספירטיביים מפדגוגים ביקורתיים, 
מדברים על "תאוריית האיתות". נכון, הם אומרים, רוב המקצועות הדורשים ציונים 
גבוהים במתמטיקה אינם זקוקים למתמטיקה, כולל רוב המקצועות הטכנולוגיים, אך 
"חנון" — כלומר שאפתן, שקדן,  הצלחה במתמטיקה מאותתת למעבידים שהמועמד 
צייתן, מאורגן ובעל עוד כמה תכונות טובות שמקום העבודה זקוק להן )"אל תצחקו 
על החנונים", אמר ביל גייטס לכיתה אחת שביקר בה, "קרוב לוודאי שתעבדו אצל 
"עצלן"  תלמיד  הקשר;  תלויות  הן  האלה  המבוקשות  התכונות  גם  אבל  מהם"(.  אחד 

במתמטיקה, למשל, עשוי להיות חרוץ מאוד בהיסטוריה או בספורט. 
בשלב זה שר החינוך שלנו אולי מתחיל להבין שללימודי המתמטיקה בבית הספר יש 
בעיקר תפקיד סוציולוגי, לא פדגוגי — למיין, כלומר להפלות ולהדיר. יתכן שבשלב 
זה הוא נסוג משאלת המתמטיקה לשאלה יסודית יותר, שאלתו הקלאסית של הרברט 
ספנסר: לאיזה מקצוע לימוד יש ערך פדגוגי רב ביותר? כלומר: מה ראוי ללמד וללמוד 

בבית הספר שלנו? כאן עשויה לעזור קצת חשיבה יצירתית. 

ממקצוע לתחום משמעות
קולנוע באחד מבתי הספר במרכז הארץ. התלמידים עסקו  הזדמנתי למגמת  פעם 
המורה  מהצלצול.  והתעלמו  בעבודתם  שקועים  היו  הם  שצילמו.  הסרטים  בעריכת 
מעודף  סובלים  הם  ִאתם;  בעיה  לי  "יש  ולחשה:  רגע  באיזה  אליי  ניגשה  המודאגת 
מוטיבציה. הם מתקשרים אליי עד שתים־עשרה בלילה, זה רוצה להחליף לוקיישן וזו 

קאסט...".  להחליף  רוצה 
לאחר שיצאתי מבית הספר שאלתי את עצמי איך קורה שבלימודי הקולנוע באותו 

"עודף מוטיבציה" בעוד שבכל מקצועות  יש  ואולי גם בבתי ספר אחרים,  בית ספר, 
הלימוד האחרים בכל בתי הספר יש מחסור כרוני במוטיבציה. התשובה שנתתי לעצמי 
הייתה: לימודי קולנוע אינם מקצוע; לימודי קולנוע הם תחום משמעות )ראו באסופה 

זו: "למה תיאטרון: ממקצוע לתחום משמעות"(. 
מה זה תחום משמעות? תחום משמעות הוא תחום שבו הלומדים מוצאים וממציאים 
עתיר  תחום   — כישוריהם  את  ומטפח  לחייהם  משמעות  שנותן  תחום  עצמם,  את 
נבחר  משמעות  תחום   )1( תכונות:  תשע  יש  משמעות  לתחום  פדגוגיות.  קלוריות 
לימודי  להופעתה של משמעות.  ראשוני  הכרחי  תנאי  היא  בחירה  הלומדים.  ידי  על 
יש  בחירה.  מאפשר  גם  משמעות  תחום  בה.  בוחרים  שהתלמידים  מגמה  הם  קולנוע 
)2( תחום משמעות מעניין גם מבוגרים. תלמידים שלומדים תחום  בו חופש יצירתי; 
משמעות יודעים שהם לא הפראיירים היחידים שעוסקים בו. קולנוע, למשל, מעניין 
כיצד  שלומדים  תלמידים  מכלול.  של  תמונה  יש  משמעות  בתחום   )3( מבוגרים;  גם 
לכתוב תסריט או באיזו זווית לצלם יודעים שכל הפעולות הללו מתכנסות למכלול 
תחום   )4( בו;  לעסוק  ורוצים  בקולנוע  מתעניינים  והם  קולנוע,  לעשיית  משמעותי, 
משמעות הוא טוטלי, הוא מערב את כל האדם — השכל, הדמיון, הרגש, הגוף. עשיית 
אינטראקטיבי,  הוא  משמעות  תחום   )5( מוטיבציה";  "עודף  ומייצרת  סוחפת  קולנוע 
כרוך בשיתוף פעולה עם אחרים. קולנוע לא עושים לבד. קולנוע עושים עם אנשים 
יש  משמעות  בתחום   )6( אחרים;  של  בהצלחתם  תלויה  היחיד  של  וההצלחה  אחרים, 
מוצר ולמוצר יש ביקוש, מה שנותן תכלית וטעם לעשייה. עושים סרט לקהל שרוצה 
לצפות בו; )7( בתחום משמעות המוצר או הקריטריונים המקובלים להערכת איכותו הם 
שמעריכים את התלמידים, ולכן זו הערכה אמינה, חסרת פניות ומשכנעת; )8( תחום 
משמעות נלמד באופן שוליאי, תוך כדי השתתפות בעשייה של מומחים, ולכן הלמידה 
שלו מעורבת ויעילה; )9( בתחום משמעות מצפים לחידוש. בתחום משמעות אין מקום 

יצירתית היא שם המשחק.  והדבק". חשיבה  ל"העתק 
כאשר בוחנים את לימודי המתמטיקה לאור המאפיינים האלה, מגלים שהיא דלה 
המבוגרים:  רוב  את  מעניינת  ואינה  התלמידים  על  כפויה  היא  פדגוגיות:  בקלוריות 
כגון  שאלות  עם  מתמודדים  ואינם  וקוסינוס  סינוס  בחיפוש  עוסקים  אינם  מבוגרים 
וקוסינוס או מתמודד עם  "שני ברזים מילאו בריכה...". וכאשר תלמיד מחפש סינוס 
שאלה על ברזים ובריכות, שאלות אלה אינן מתכנסות בתודעתו לתמונת מכלול; והוא 
גם לא חולם להיות "סינוסאי" או "ברזן". הפעילות המתמטית מערבת, במקרה הטוב, 
רק חשיבה מופשטת; היא כרוכה בלמידה אישית ותחרותית )"מה שווה ה־100 שלי אם 
כל הכיתה קיבלה 100?!"(, אין לה מוצר שיש לו ביקוש, היא נלמדת באמצעות חיקוי 

ושינון ואינה מזמינה יצירתיות. 
"נגיד שכך", יגיד שר החינוך, "נו אז מה? מדינת ישראל זקוקה להיי־טק, לכיפות 
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נובל, מה אתה מבלבל את המוח עם תחום משמעות?!" השר צודק. מי  ברזל ולפרסי 
שרוצה כיפות ברזל אינו מתעניין בתחומי משמעות או במשמעות בכלל; הוא רוצה 
מקצועית,  הכשרה  ולא  המושג,  של  המקורי  במובן  חינוך  שרוצה  מי  אבל  תפוקות. 
יש  זה  רעיון  של  המבט  מנקודת  משמעות.  תחום  של  ברעיון  עניין  למצוא  עשוי 
ומחול  תיאטרון  קולנוע,  למשל  משמעות,  עתירי  לימוד  למקצועות  עדיפות  לתת 
היסטוריה,   — הומניסטיים  לימוד  למקצועות  גם  ורובוטיקה.  ממוחשבת  גרפיקה  וגם 
ספרות, פילוסופיה — יש פוטנציאל פדגוגי עשיר. וגם למתמטיקה, כן למתמטיקה, יש 
פוטנציאל פדגוגי, אבל לא משום שהיא עושה כיפות ברזל, אלא משום שהיא יפה כל 
כך — בעיני המתבונן, כלומר בעיני אותם תלמידים לא רבים שהמתמטיקה מדברת 

אליהם. 

חלק שני: חשיבה שיטתית

להוראת  מומחית  ספרד,  אנה  פרופ'  את  שאלתי  החינוך  הד  עורך  בהיותי  פעם, 
ורוב  ממנה  סובלים  התלמידים  רוב  הרי  מתמטיקה?  צריך  בכלל  "מי  המתמטיקה, 
זמן  מעט  ביקשה  מהשאלה(  הופתעה  )שלא  ספרד  בה".  משתמשים  אינם  הבוגרים 
כדי לנסח תשובה סדורה. לאחר כחודש הגיע מאמר בשם "מי צריך מתמטיקה?" )הד 
החינוך, פברואר 2010(. ספרד כתבה שמתמטיקה צריך לעשות באהבה. מי שאינו אוהב 
מתמטיקה ועושה אותה מתוך כפייה או מטעמים של תועלת, עדיף שלא יעשה אותה 
כלל. וכיוון שאי אפשר לכפות אהבה, מתמטיקה צריכה להיות מקצוע רשות, לא חובה. 
וכיוון שאהבה אינה טיעון חזק מספיק לטובת הוראת המתמטיקה, אנשים הרי אוהבים 
כל מיני דברים; וכיוון שטיעונים מפוארים שתפסו בעבר, כגון "מתמטיקה היא שיאה 
של הרוח האנושית", "מתמטיקה היא הפואטיקה של הטבע", כבר אינם תופסים היום, 
צריך להמציא טיעון חדש. ספרד המציאה טיעון חדש: ראוי ללמד וללמוד מתמטיקה 
על  מקפידים  כאשר  האנושית.  התקשורת  את  לשכלל  מאמץ  במהותה  שהיא  משום 
הכללים המתמטיים אפשר להגיע להבנות משותפות שאי אפשר להגיע אליהן בשום 
התרבויות  מכל  משוחחים  במתמטיקה  השיח".  "אמנות  היא  המתמטיקה  אחר.  תחום 

יכולים להגיע להסכמות על בסיס כבוד הדדי. 
שר החינוך נפתלי בנט וחברי הוועדה להוראת המתמטיקה שהקים היו לבטח נדהמים 
טיעון אחר לגמרי  יש  החינוך  נבוכים. לשר  ומחליפים מבטים  הזה  ה"הזוי"  מהטיעון 
העיתונים:  לאחד  אמר  הוא  כך  ופטריוטי.  פרקטי  טיעון  המתמטיקה,  הוראת  לטובת 
"מותר לנו לשרת יעדים לאומיים במסגרת משרד החינוך. כלומר לדאוג מי יפֵתח את 
כיפת ברזל הבאה ומי יפֵתח את הווייז הבא כדי להביא הכנסות למדינת ישראל ]...[. 

תבינו, אם היינו במצב כלכלי מוחלש, זה היה מחליש את העמידה המדינית שלנו. סין 
והודו נפתחות בפנינו לא בגלל התפוזים ולא בגלל הגמרא, אלא בגלל כיפת ברזל, 

פרסי נובל והיי־טק" )בשבע, 24.9.2015(. 
אז מה היה לנו שם? מתמטיקה בגלל אהבה, מתמטיקה בגלל תקשורת, מתמטיקה 
"למה  מחליטים  איך  צודק?  מי  לאומית...  יוקרה  בגלל  מתמטיקה  הכנסות,  בגלל 
מתמטיקה" או כל מקצוע לימוד אחר? איך בכלל מחליטים בחינוך? או, איך חושבים 

חינוך? 
כדי  ביקורתית  חשיבה  להפעיל  החינוך  בשר  הפצרנו  המאמר  של  הראשון  בחלק 
כדי  יצירתית  חשיבה  ולהפעיל  המתמטיקה  בהוראת  הכרוכים  המיתוסים  את  לבחון 
המתמטיקה  הוראת  של  החינוכי  הפוטנציאל  להערכת  חדשים  קריטריונים  להמציא 
ושאר מקצועות הלימוד. בחלק זה אנחנו מפצירים בו לחשוב באופן שיטתי, דדוקטיבי 
ממנה  ולגזור  החינוך  מטרות  של  כוללת  מתפיסה  לצאת  כלומר  במתמטיקה(,  )כמו 
המתמטיקה.  הוראת  על  למשל  בחינוך,  ספציפיות  סוגיות  על  החלטות  לוגי  באופן 
אנחנו אומרים לשר: "אל תחשוב על חינוך כמו השר שהיית, שר הכלכלה )'הכנסות'(, 
ולא כמו השר שאתה רוצה להיות, שר הביטחון )'כיפות ברזל'(; חשוב על חינוך כמו 

השר שלא כל כך רצית להיות, השר שאתה — שר החינוך". 

השאלה המושכחת 
הוא פעילות תכליתית,  חינוך  בהגדרת המטרה.  בחינוך מתחילה  חשיבה שיטתית 
מכוונת מטרה, ולכן כל חשיבה על כל סוגיה בחינוך נגזרת מהמטרה. מנקודת מבטה 
של מטרת חינוך אחת יש ערך רב למקצועות מסוימים, ומנקודת מבטה של מטרת חינוך 
אחרת יש ערך רב למקצועות אחרים. למשל, החינוך החרדי או החינוך הדמוקרטי לא 
מחשיבים כל כך את הוראת המתמטיקה — היא אינה נובעת מהמטרה המרכזית שלהם; 
והחינוך הכללי או החינוך הטכנולוגי בבתי ספר הישגיים מחשיבים אותה מאוד — היא 

נובעת מהמטרה המרכזית שלהם. 
אבל לחינוך, שבו הכול מתחיל וכמעט נגמר במטרה, יש בעיה עם המטרה: יש לו 
הרבה מדי מטרות והוא מתקשה לבחור מתוכן; וכל מטרה שהוא בוחר מעוררת עליו את 
חמתן של מטרות אחרות שנזנחו. לכן החינוך הוא מוסד חברתי נוירוטי; תמיד מוטרד, 
תמיד לא מרוצה מעצמו, מאמץ בהיסוס מטרה אחת ומשתוקק לאחרת, פגיע לאופנות 

מתחלפות, פגיע לרגשות אשמה ולהאשמות הציבור. 
שמירה  כדי  )תוך  הצמיחה  את  להגדיל  אחת:  מרכזית  מטרה  יש  למשל,  לכלכלה, 
ופציעות  יש מטרה מרכזית אחת: לרפא מחלות  גם לבריאות  "סבירים"(.  על פערים 
למנוע  או  במלחמות  לנצח  ברורה:  מרכזית  מטרה  יש  לביטחון  גם  אותן.  למנוע  או 
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אותן. אבל מהי מטרת החינוך? לחנך לערכים? )אילו?(; ללמד ידע? )איזה?(; להקנות 
לאפשר  )איזו?(;  חשיבה?  לטפח  מי?(;  )של  התרבות?  את  לשמר  )אילו?(;  מיומנויות? 

חינוך?  מטרת  בוחרים  בכלל  ואיך  "עצמי"?(...  )איזה  עצמי?  מימוש 
מאחר שבחינוך שאלת המטרה היא השאלה המהותית ביותר ומטרת החינוך אינה 
יכולה להתגלות במחקר כלשהו, פילוסופים של החינוך )החל באפלטון, עבור בדיואי 
וכלה בהוגים בני ימינו( עסקו בה; הם הגדירו מטרות והמציאו נרטיבים שתמכו בהן. 
אבל בשנים האחרונות משהו לא טוב קורה לפילוסופים של החינוך; הם נדחקים לשולי 
האקדמיה )נסו לפרסם מאמר "ספקולטיבי" ברוב כתבי העת של החינוך( ולשולי השיח 
הציבורי. מדוע? משום שהשאלה הגורלית ביותר בחינוך — שאלת מטרת החינוך — 

נשכחה, או הושכחה. 
למי יש אינטרס להשכיח את השאלה המהותית הזאת? לכל מיני גורמים, ובאופן כללי 
ימינו מבצע השתלטות  ְלמה שמכונה הקפיטליזם המאוחר. הקפיטליזם המאוחר של 
עוינת על תחומים שהיו אוטונומיים יחסית, מנטרל את אמות המידה הפנימיות שלהם 
ושותל בהם את אמות המידה שלו — המדידות, התועלתניות, הכלכליות. כך למשל, 
יצירת אמנות בעידן הקפיטליזם המאוחר אינה נמדדת בהתאם לערכיה האסתטיים, 
אלא בהתאם לערכה בשוק — בכמה מיליונים היא נרכשה במכירה פומבית כלשהי; 
בו;  המעורבים  הגורמים  של  בהכנסות  אלא  בבריאות,  או  בחדווה  נמדד  אינו  ספורט 
ושל  שלה  הרייטינג  פי  על  אלא  שלה,  הרציונליות  פי  על  נמדדת  אינה  מדינאות 
מבצעיה )הדואגים לו באמצעות סקרים תכופים ושיטות שיווק מתוחכמות(; אפילו בני 
ובנות זוג אינם נבחרים לפי "אהבה שאינה תלויה בדבר", אלא לפי התועלת או הסיפוק 
שניתן להפיק מהם; וגם היחיד ממצה את חייו ב"קורות חיים" בעלי ערך שוק שהוא 

מגיש למקומות עבודה ולעצמו. 
לכל" אותו. הוא הכתיב לו מטרה מרכזית  הקפיטליזם המאוחר עבר גם על החינוך ו"ּכִ
— לחזק את הכלכלה הלאומית ולעזור לה לבסס נישה בכלכלה הגלובלית, או להגיע 
היוקרה  )בשביל  פיזה  מבחני  של  העולמית  החינוך  מערכות  בליגת  "מכובד"  למקום 
הלאומית וההצלחה הכלכלית(. ברמת הפרט מטרה זו מתורגמת ל"הישגים לימודיים" 
והתלמידים  ההורים  את  הפך  ה"מכולכל"  החינוך  שוק.  ערך  בעלת  טובה  תעודה   —
ללקוחות, את המורים ומערכת החינוך לספקים ואת תוכני החינוך וההוראה לסחורה. 
חינוך כזה משתלט על מוסדות החינוך משום שהוא מציע להורים הצעה שקשה לסרב לה: 
"אתן לילדיכם כלים שיאפשרו להם להצליח בחיים, כלומר להגיע למקצועות עתירי 
סטטוס, כשיהיו גדולים". וכיוון שההורים שרויים באי־ודאות — אין קביעות בעבודה, 
הפנסיה מאוימת, שוק העבודה משתנה במהירות ומתכווץ — הם רוצים לתת לילדיהם 
כלים ויתרון בשוק העבודה. לכן הם נענים בקלות לחינוך התועלתני, האינסטרומנטלי, 
"חינוך תכלס" )תכלס ביידיש פירושו תכלית. במקרה זה: תכלית אחת, תכלית תכלס(. 

ולגרום  החינוך  מטרת  של  השאלה  את  להשכיח  אינטרס  יש  המאוחר  לקפיטליזם 
ל"לקוחות" )בעיניו כל העולם סחורה וכל האנשים לקוחות( לחשוב שאין שאלה כזאת 
כלל: "מטרת החינוך היא לחזק את סיכוייהם של החברה ושל היחיד להצליח מבחינה 

כלכלית. מישהו שמע על מטרה אחרת?!"... שמעתם את השר. 
ולא רק שר החינוך והציבור שכחו את מטרת החינוך, גם אנשי החינוך שכחו אותה. 
רוב אנשי החינוך באקדמיה? במחקר; חוקרים את אמצעי החינוך  היום  במה עוסקים 
בהבדל  המחקר,  אנשי  ערכה.  ומה  משרתים  הם  מטרה  איזו  לשאול  בלי  ותוצריהם 
)שאף  שלהם  לאוניברסיטה  כסף  ולהביא  מחקר  קרנות  לגייס  יכולים  מהפילוסופים, 
היא עברה "כלכליזציה" והפכה לתאגיד מסחרי(. ומהו המסר הסמוי של מחקר החינוך? 
שהחינוך הוא תופעת טבע, לא מעשה ידי אדם; ניתן לחקור אותו אך לא לשנות אותו. 
ואת  טבלטים(  ולתלמידים  למורים  לתת  )למשל,  החינוך  אמצעי  את  לייעל  אפשר 
תוצרי החינוך )למשל, להגדיל את מספר הזכאים לבגרות(, אך לא לשנות את מטרת 

החינוך. המטרה נתונה והיא, כבר שמעתם, הכנסות, כיפות ברזל, וייז... 
גם אנשי החינוך בשדה — ראשי מחוזות, מפקחים, מנהלים, מורים — אינם שואלים 
יהיו  והכיתות,  הספר  בתי  החינוך,  מערכת  בתפעול  עסוקים  הם  החינוך.  מטרת  מהי 
מטרותיהם אשר יהיו )דוד גורדון תיאר פעם במאמר מדינה דמיונית שעסוקה רק בדבר 
אחד — בפתיחת שנת הלימודים ללא תקלות. לאחר שהשנה נפתחת ללא תקלות שר 

החינוך ועובדיו יוצאים לחופשה ממושכת(. 
אבל השאלה של מטרת החינוך לא מתה. כמו המודחק של פרויד, היא חוזרת ומעוררת 
משמעת  בעיות  לתפקד:  החינוך  למערכת  מאפשרים  שאינם  רעשים   — סימפטומים 
בבתי הספר, השבתות של ארגוני המורים, ועדות ותוכניות חולפות של משרד החינוך, 
פירון?  שי  "למידה משמעותית" של  את  )זוכרים  החינוך  קפריזית של שרי  מדיניות 
זוכרים את מבחני פיזה ומערת המכפלה של גדעון סער? זוכרים את "אופק פדגוגי" של 
יולי תמיר? זוכרים את ועדת דברת של לימור לבנת? מי ומה היו לפניהם?...(, הלקאת 
מורים )לא רק מטפורית(, אי־שביעות רצון כללית מהחינוך. כל אלה מעידים שהשאלה 
על מטרת החינוך ממשיכה להציק ואין עליה הסכמה כללית, ברורה ומנומקת, הסכמה 

הנחוצה לניהול תקין של מערכת חינוך. 
אם כל מחשבה ועשייה בחינוך מתחילות בשאלה הפילוסופית על מטרת החינוך, אז 

אין ברירה, צריך לחזור לעסוק בה. 

המגה־נרטיבים של החינוך
מטרות חינוך אינן מגיעות לבד, עירומות; הן תמיד לבושות בנרטיב כלשהו. נרטיב, 
לפי ניל פוסטמן בספרו קץ החינוך )1998(, הוא "סיפור עתיר משמעות המספק הנחיה 
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מוסרית, תחושת המשכיות, הסברים לגבי העבר, בהירות באשר להווה ותקווה לעתיד". 
ועתיר  נרטיב עשיר, מעורר השראה  לו  אין  החינוך לדעתו הגיע לקצו משום שכבר 
ודל אנרגיה,  חלול, חסר השראה  נרטיב  בימינו מתנהל בחסותו של  החינוך  אנרגיה; 
והורים  ללמוד  תלמידים  ללמד,  מורים  להניע  יכול  שאינו  כלכלי־תועלתני  נרטיב 

לתמוך בשניהם. 
צבי לם, כמו הוגים אחרים )ראו באסופה זו, "הגיונות סותרים ב'הגיונות הסותרים': 
עיון ביקורתי במחשבת החינוך של צבי לם"(, חילק את כל הנרטיבים בחינוך לשלושה 
מגה־ שלושה  מדוע  בלשונו.  אידאולוגיות־על  או  מגה־נרטיבים,  גדולים,  נרטיבים 

אדונים"  שלושה  של  משרתם  הוא  ש"החינוך  משום  פחות?  ולא  יותר  לא  נרטיבים, 
מגה־נרטיב  מייצר  כזה  אדון  וכל  יחיד;  ואדון  תרבות  אדון  )וכלכלה(,  חברה  אדון   —
חינוכי התומך במטרת חינוך שהוא רוצה לקדם. אדון חברה מייצר מגה־נרטיב בשם 
)ִתרּבּות(;  אקולטורציה  בשם  מגה־נרטיב  מייצר  תרבות  אדון  )ִחברּות(;  סוציאליזציה 
אדון יחיד מייצר מגה־נרטיב בשם אינדיווידואציה )ייחוד(. מטרת החינוך לפי המגה־

חי;  הוא  )ולכלכלה( שבה  הילד לחברה  היא לסגל את  סוציאליזציה,  נרטיב הראשון, 
של  אופיים  את  לעצב  היא  אקולטורציה,  השני,  המגה־נרטיב  לפי  החינוך  מטרת 
המגה־נרטיב  לפי  החינוך  ומטרת  המועדפת;  התרבות  של  הערכים  לאור  התלמידים 

עצמו.  את  לממש  תלמיד  לכל  לאפשר  היא  אינדיווידואציה,  השלישי, 
כל מטרה והמגה־נרטיב שעוטף אותה מכוננים חינוך בעל איכות אחרת. אפשר אפוא 
לומר שאין חינוך אחד, אלא שלושה חינוכים. אדוני החינוך — חברה־כלכלה, תרבות 
הפסיכולוגיה,  הפילוסופיה,  מיטב  על  המבוססים  חינוכים  שלושה  יוצרים   — ויחיד 
את  להצדיק  כדי  נוספים,  ידע  ותחומי  האנתרופולוגיה  ההיסטוריה,  הסוציולוגיה, 
המטרות שלהם ולפתות אליהן את אנשי החינוך והציבור. חינוך אקולטורציה )בנו של 
ומספר  )בנו של רוסו( הם סיפורים מפותחים למדי,  וחינוך אינדיווידואציה  אפלטון( 
התומכים המוצהרים שלהם בקרב אנשי החינוך הוא הגדול ביותר. חינוך סוציאליזציה 
)בנם של סוציולוגים וכלכלנים( הוא סיפור דל שאין לו הרבה תומכים מוצהרים בקרב 
אנשי החינוך; אבל הוא זה ששולט בשטח )ובשר החינוך(. מי צריך אנשי חינוך וסיפורי 

חינוך כאשר השיטה הכלכלית תומכת בך?! 
כחינוך  הישראלי  החינוך  של  מצבו  את  לאבחן  אפשר  אלה  מושגים  בסיס  על 
וחושב  אקולטורציה  מדבר  סוציאליזציה,  עושה   — משולשת  בסכיזופרניה  הלוקה 
תעודות  להשגת  מכוונת  הספר  בבית  הפעילות  רוב  כי  "עושה",  אינדיווידואציה. 
מהחינוך  כי  "מדבר",  חברתי־כלכלי;  ערך  הנושאות  בפרט  בגרות  ותעודת  בכלל 
למורשת  נאמנות  למולדת,  מסירות  אדם,  אהבת  על   — ערכים  על  לדבר  מצפים 
הבינוני  המעמד  על  רבה  במידה  במרכז" השתלטה  "הילד  תפיסת  כי  "חושב",  וכו'; 
ונענית לצרכים של הילד, אך באופן טקטי — בתנאי שיסתגל  )המשפחה מתירנית 

היטב למסגרות חברתיות ויגיע למקצוע נחשק(, שרוצה חיים טובים לילדיו, חיים של 
מימוש עצמי )רצוי במקצוע יוקרתי(. אבל מנצח מי שעושה, לא מי שמדבר וחושב, 
חרישית  מקהלה  שירת  לשמוע  אפשר  ברקע  סוציאליזציה.  חינוך  זה  שעושה  ומי 

ואינדיווידואציה.  אקולטורציה  שרה  היא  ומבולבלת; 

איזה מגה־נרטיב צודק?
"רגע, רגע", אתם אומרים, "אנחנו לא מוכנים לשתף פעולה עם השאלה הזאת!" 

"למה?" 
"כי כל החינוכים צודקים באותה מידה. צריך לעשות לילדים גם סוציאליזציה, גם 

אקולטורציה וגם אינדיווידואציה!"
לא בדיוק. כאן טמון החלק ה"טרגי" במטא־נרטיב של לם על המגה־נרטיבים של 
החינוך.  של  המגה־נרטיבים  שלושת  בין  ליישוב  ניתן  שאינו  קונפליקט  יש  החינוך: 
מדוע? משום שהם מנטרלים זה את השפעתו החינוכית של זה. כאשר מחנכים תלמידים 
ברוח תערובת של שניים או שלושה מגה־נרטיבים פדגוגיים הם אינם מבינים מה רוצים 
מהם. בחינוך, כמו בפאב, אסור לערבב. בית הספר, או כל מסגרת חינוכית אחרת, צריך 
לבחור מגה־נרטיב אחד ולדבוק בו; רק כך תתקבל השפעה חינוכית עמוקה ומתמשכת. 
)כיסוי( עם   coverזאת כך: "כאשר מערבבים הוראה בשיטת ה־ ניסח  הווארד גרדנר 

הוראה בשיטת ה־uncover )גילוי(, התלמידים צריכים to recover )להחלים(". 
קשה לקבל את הקביעה הזאת. בני אדם מתאמצים לכונן הרמוניה בין כל הדברים 
הטובים )למשל חירות ושוויון או "יהודית ודמוקרטית"(, אבל זה לא עובד, לא בחינוך. 
או  )סוציאליזציה(  מחְבֵרת  בחינוך  לדבוק   — טרגית"  "הכרעה  לקבל  צריך  בחינוך 
היתרונות  על  רב  בצער  ולוותר  )אינדיווידואציה(,  מייחד  או  )אקולטורציה(  ת  מַתרּבֵ
ניתן  אינו  החינוך  של  המגה־נרטיבים  בין  הסכסוך  האחרים.  החינוכים  שני  של 
לפתרון, אפילו לא לניהול. )אגב כך, לפני חודשים אחדים הרציתי בכנס בניו זילנד. 
מגה־נרטיבים השרויים  יש שלושה  בחינוך  הזה:  הרעיון  הצגתי את  ההרצאות  באחת 
מתודלקים  חינוך  אנשי  כמה  אליי  ניגשו  במסיבה,  בערב,  פתיר.  בלתי  בקונפליקט 
באלכוהול כדי לכעוס עליי. אחד מהם אמר: "אתה רוצה לייבא לאי השקט שלנו את 
הקונפליקט שלכם מהמזרח התיכון. אצלנו בניו זילנד מיישבים את כל הקונפליקטים, 

החינוך".( של  המגה־נרטיבים  בין  הקונפליקטים  את  גם 
אם יש קונפליקט וצריך לבחור מגה־נרטיב אחד מתוך שלושה, איך בוחרים? הנה 
עוד בשורה קשה: אין דרך רציונלית או אמפירית לבחור מגה־נרטיב פדגוגי כזה או 
אחר. אנשים בוחרים מגה־נרטיב פדגוגי בהתאם ל"סנטימנט פדגוגי", כלומר נרטיב 
פדגוגי מסוים מדבר אליהם, מהדהד את האמונות העמוקות שלהם והם נוטים אליו. 
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שלנו,  החינוך  שר  כמו  מעשיים  אנשים  פרקטי,  פדגוגי  סנטימנט  בעלי  אנשים 
אתי  אינטלקטואלי,  פדגוגי  סנטימנט  בעלי  אנשים  כסוציאליזציה;  חינוך  מעדיפים 
מסתפקים  ואינם  בחייהם,  תרבותית,  עמוקה,  משמעות  שמחפשים  אנשים  ואסתטי, 
סנטימנט  בעלי  אנשים  כאקולטורציה;  חינוך  מעדיפים  ומפורסם",  עשיר  ב"להיות 
מעדיפים  לילדים,  וחיבה  כבוד  המון  עם  וספקנים  צנועים  אנשים  הומני,  פדגוגי 
חינוך כאינדיווידואציה. כל אחד מגייס טיעונים טובים לטובת ההעדפה שלו, אך אין 
טיעונים מנצחים במערכה הזאת; העדפה של מטרת חינוך היא ביסודה "סנטימנטלית".

חינוך תרמוסטטי
עכשיו, לאחר ששר החינוך התחיל לחשוב חינוך, הוא מבין שאין חינוך אחד אלא 
שלושה חינוכים, ושעל כל שאלה בחינוך יש שלוש תשובות — תשובה מטעם אדון 
ותשובה  )אקולטורציה(  תרבות  אדון  מטעם  תשובה  )סוציאליזציה(,  חברה־כלכלה 
מטעם אדון יחיד )אינדיווידואציה(. אז "למה מתמטיקה?"... תלוי איזה אדון שואלים. 
השר:  כמו  עונה  הוא  סוציאליזציה  אדון  את  מתמטיקה?"  "למה  שואלים  כאשר 
ולחיי  הכנסות(  נובל,  פרסי  )טכנולוגיות,  החברה  לחיי   — לחיים  מועילה  מתמטיקה 
היחיד )תעודות, חוגים יוקרתיים באוניברסיטה, מקצועות מבוקשים בשוק העבודה(. 
התשובה  ברוח  עונה  הוא  מתמטיקה?"  "למה  אקולטורציה  אדון  את  שואלים  כאשר 
של אנה ספרד: המתמטיקה מתרבתת אנשים, עושה מהם "בני אדם", מטפחת ערכים 
"למה  אינדיווידואציה  אדון  את  שואלים  כאשר  פעולה.  ושיתוף  הדדית  הבנה  כמו 
מתמטיקה?" הוא עונה ברוח התשובה הראשונה, החלקית, של ספרד: מתמטיקה עושים 
מאהבה, מתמטיקה היא רק לאלה שאוהבים אותה, בוחרים בה ומממשים בעזרתה את 

ונטיותיהם.  כישוריהם 
איזו תשובה נכונה, איזה אדון צודק? תלוי בסנטימנט הפדגוגי שלכם. מה שמניע 
את שר החינוך שלנו הוא סנטימנט פדגוגי פרקטי, ולכן הוא בעד מתמטיקה בגרסת 
החינוך  שר  את  לאומית.  כוחנית,  שימושית,  מועילה,  מתמטיקה   — הסוציאליזציה 
הקודם, שי פירון, הניע סנטימנט פדגוגי אינטלקטואלי, אתי ואסתטי וגם סנטימנט 
הומני — הוא התקשה לבחור — ולכן הוא היה בעד מתמטיקה בגרסת האקולטורציה 
על  לטובה  המשפיעה  מתמטיקה  משמעותית,  מתמטיקה  כלומר  והאינדיווידואציה, 
רוחם של התלמידים, אך אינה נכפית עליהם ואינה מועדפת על פני מקצועות לימוד 

אחרים.
נטולת ספקות  נחישות  באותה  יכול לתמוך  אינו  כבר  כאן,  השר, שהלך אתנו עד 
בגרסה חינוכית אחת של הוראת המתמטיקה; הוא מבין שתמיכה בגרסה אחת כרוכה 
בוויתור על היתרונות של שתי הגרסאות האחרות )מרבה דעת מרבה מכאוב(. עם זאת 

בהחלט ייתכן שלאחר סיבוב של חשיבה שיטתית בשדה החינוך השר יחזור לסנטימנט 
הפדגוגי המקורי שלו, הפרקטי, הכלכלי, הלאומי, אך הפעם בהיסוס כלשהו; הוא כבר 

יודע שיש בעולם עוד שני חינוכים שצריך להתחשב בדעתם. 
מהו המגה־נרטיב שכותב המאמר הזה מעדיף? את חלקו הראשון של המאמר סיכמתי 
עושה  שהיא  משום  לא  יפה,  שהיא  משום  מתמטיקה  וללמוד  ללמד  שצריך  באמירה 
כיפות ברזל. מי שטוען טענה כזו הוא חשוד מיידי בסנטימנט פדגוגי אינטלקטואלי, 
התאמות  לאחר  אקולטורציה,  מודה:  לאקולטורציה.  בנטייה  כלומר  ואסתטי,  אתי 
נחוצות, היא המגה־נרטיב שלי )בשלב זה של חיי(. יש לי נימוקים טובים בעדה, כמו 
שלחסידי שני המגה־נרטיבים האחרים יש נימוקים טובים בעדם. אסתפק כאן בנימוק 

אחד, כזה שהופך חולשה ליתרון. 
ניל פוסטמן כתב את ספרו Teaching as Conserving Activity )"הוראה כפעילות 
משמרת". 1979( בתגובה לספרו הקודם Teaching as Subversive Activity )"הוראה 
כפעילות חתרנית". 1969(. בספרו הראשון, ה"חתרני", הוא ניסח את החינוך ה"רדיקלי" 
ר", הוא "חצה  של "שנות השישים", חינוך ברוח האינדיווידואציה. בספרו השני, ה"משּמֵ
את הקווים" לחינוך ברוח האקולטורציה. מדוע? משום שלדעתו — זו התזה העיקרית 
של הספר השני, ה"שמרני" — החינוך צריך לפעול כמו תרמוסטט בדוד חשמלי: לחמם 
תרבותיות־ מגמות  ולקרר  המידה  על  יתר  שהצטננו  תרבותיות־חינוכיות  מגמות 

חינוכיות שהתחממו יתר על המידה. 
המגה־נרטיב סוציאליזציה רותח; גם המגה־נרטיב אינדיווידואציה חם; המגה־נרטיב 
אקולטורציה קר ומתקרר. צריך לחמם אותו. חברת הצריכה האינדיווידואליסטית שלנו 
מחנכת את הנוער באופן אפקטיבי ביותר ברוח הסוציאליזציה והאינדיווידואציה: הורים 
ברשת  גלישה  בטלוויזיה,  צפייה  בקניון,  ביקורים  ולוחצים,  חרדים  גם  אך  מתירנים 
— כולם עושים עבודה לטובת החינוך כסוציאליזציה והחינוך כאינדיווידואציה. בית 
הספר, מוסד חינוכי חלש ביחס למשפחה, לקניון, לטלוויזיה ולרשת, צריך לטפח, אם 
לא להציל, את החינוך כאקולטורציה ולפתח מדיניות של "אקולטורציה מתגוננת" — 
מתגוננת לא רק מפני שני המגה־נרטיבים המתחרים, אלא גם מפני המגה־נרטיב שלה 
עצמה. התרבות הפוסטמודרנית נקטה פעולה אובדנית מבחינת החינוך האקולטוריסטי 
וביטלה את ההבחנה בין תרבות איכותית, מורכבת ותובענית )"גבוהה"( ובין תרבות 
)"עממית"(. נדמה שלאחר כמה עשורים הפוטנציאל המשחרר של  בידורית־מסחרית 
הקריאה "הכול הולך!" מיצה את עצמו. אפשר לחזור לחינוך לתרבות טובה, מחכימה 
לעשות  צריך  עליה,  המופקד  והשר  החינוך  מערכת  בתמיכת  הספר,  בית  ומשפרת. 
אקולטורציה )מותאמת לרוח הביקורתית של ימינו. גם חינוך לחשיבה ביקורתית הוא 
משמעות,  תחומי  ויְלמדו  יַלמדו  כזה,  ספר  בבית  אותה.  לדבר  רק  לא  אקולטורציה(, 

כולל מתמטיקה. כן, גם את המתמטיקה אפשר להפוך לתחום משמעות. 
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חזר  הוא   — מזה  יותר  ואף  חינוך,  לחשוב  התחיל  החינוך  שר  נניח שהצלחנו:  טוב, 
מכשירני  חינוך  באקולטורציה,  סוציאליזציה  החליף  מגה־נרטיב:  והמיר  בתשובה 
מדינת  של  החברתיות־תרבותיות  בנסיבות  צרות.  הרוויח?  הוא  מה  ערכי.  בחינוך 
של  שהמגה־נרטיבים  מפני  מדוע?  סיכוי.  האקולטורציה  בגרסת  לחינוך  אין  ישראל 
החינוך הם צורות כלליות; יש למלא אותן בתוכן מקומי. לאקולטורציה ביפן, במצרים 
ובישראל יש אופי שונה. בחברה הישראלית המקוטבת אי אפשר לצקת בחינוך תוכן 
מקומי, ישראלי. הפערים התרבותיים בין ארבע חברות המשנה שלה )ה"שבטים"( — 
החילונית, הדתית־לאומית, החרדית והערבית — גדולים מדי ואינם מאפשרים הסכמה 
על ליבה חינוכית־תרבותית משותפת. במילים אחרות, בישראל של היום אי אפשר 
לחנך במובן של השפעה כוללת על אישיות התלמידים ברוח ערכי התרבות. אפשר 
לחנך במובן של הקניית מיומנויות כלליות חוצות תרבויות. שר החינוך חש בכך ולכן 
פנה למתמטיקה )גם לשר הקודם הייתה תחושת מציאות בריאה. הוא דיבר על למידה 
משמעותית, אך לא אמר של מה(. אבל אם שר החינוך רוצה להיות שר החינוך ולא רק 
שר ההכשרה )שגם היא חינוך(, להשפיע על צעירים להיות אנשים נבונים וטובים יותר 
ולא רק להכשיר אותם להיות אזרחים ממושמעים, עובדים יצרנים וצרכנים שוקקים, 
והלאומיים  החרדים   — )שהדתיים  ְמרבית  חינוכית־תרבותית  אוטונומיה  לתת  עליו 
— כבר לקחו לעצמם( לארבע החברות־תרבויות של החברה הישראלית ולאפשר להן 
להגדיר את מטרות החינוך התרבותיות שלהן, לפתח נרטיב שתומך בהן ולתרגם אותן 
לעשייה חינוכית. אוטונומיה חינוכית כזאת תאפשר לכל חברה־תרבות לממש ולפתח 
את עצמה באמצעות החינוך ותוך כדי כך למצוא ולהמציא גשרים לחברות־תרבויות 

אחרות.  ישראליות 

לסיכום
אולי נאפשר למתמטיקאי דגול, שכתב גם דברים נבונים על חינוך, אלפרד וייטהד, 
החינוך  מטרות  בספרו  כתב  הוא  כך  החינוך.  לשר  הזאת  המחנך"  "שעת  את  לסגור 

 :)1958(
הניתוק בין מקצועות הלימוד הוא שהורג את החיוניות של תוכנית הלימודים 
המודרנית. יש רק מקצוע לימוד אחד בחינוך — החיים על כל גילוייהם. במקום 
לדבר;  קשורה  שאינה  אלגברה...  לילדים:  מציעים  אנחנו  זה  לימוד  מקצוע 
גאומטריה... שאינה קשורה לדבר; מדע... שאינו קשור לדבר; היסטוריה... שאינה 
בהן;  לשלוט  מצליחים  אינם  לעולם  שהתלמידים  זרות...  שפות  לדבר;  קשורה 

זו משקפת את החיים?  ולבסוף ספרות... המשמימה מכולם. האם רשימה 
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בדברים  עוסקת   2005 בינואר  דברת  ועדת  לחינוך" שהפיקה  הלאומית  "התוכנית 
רבים וחשובים — בארגון מחדש של מערכת החינוך, בהתייעלות תקציבית, במעמד 
המורים והמנהלים, במוסדות להכשרת מורים, במדידה והערכה, בשינוי המצב המשפטי 
של החינוך ועוד. היא אינה עוסקת בפרט אחד קטן — מטרת החינוך. ללא הפרט הזה 
יודעים מהי  זהו עניין לוגי פשוט: כאשר לא  כל העיסוקים האחרים חסרי משמעות. 
המטרה, אי אפשר לתכנן את האמצעים להשגתה. ועדת דברת תכננה אמצעים ללא 

מטרה. 
ערכי  מצפון  החינוך:  "מטרות  בשם  תת־פרק  אמנם  יש  התוכנית  של  השני  בחלק 
החינוך  בחוק  שנוסחו  חינוך  מטרות  אחת־עשרה  המצטט   ,)56–55 )עמ'  וחינוכי" 
הממלכתי, אך זוהי תוספת מאוחרת, יציאה ידי חובה. ברור שמטרות אלה לא נידונו 
בהן  דנה  הוועדה  הייתה  אילו  אליהן.  בזיקה  נעשתה  לא  ועבודתה  בוועדה  ברצינות 
וכאשר  מעשית,  הכוונה  נטולות  כלליות  הכרזות  שהן  מגלה  הייתה  היא  ברצינות, 

זו.  את  זו  סותרות  שהן  מגלים  מעשיות  להכוונות  אותן  מתרגמים 
ועדת דברת לא שאלה את השאלה העיקרית: מהי מטרת החינוך או לשם מה אנו 
מחייבים אנשים צעירים ללכת לבית הספר. זו איננה שאלה מופרכת או תרגיל לקורס 
אקדמי; זו שאלה שיותר ויותר אנשים שואלים ומתקשים להמציא לה תשובה מניחה 
את הדעת. יתר על כן, בהיעדר מטרה חינוכית ברורה, ההמלצות של התוכנית חסרות 
יש  "אם  לביצוען.  והכוונה  המוטיבציה  יחסרו  אותן  ולאלה שאמורים לבצע  לכידות, 
כאשר  או  מטרה,  כלומר  ְלמה,  כשאין  איך".  כל  לסבול  "אפשר  ניטשה,  כתב  ְלמה", 
את  להשקיע  כלומר  איך,  כל  לסבול  נכונות  אין  סתירות,  ורווי  מעורפל  ה"ְלמה" 

גרסה ראשונה של המאמר פורסמה בכתב העת ארץ אחרת, כסלו־טבת תשס"ה: 71-67.   *
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