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זהר שביט
ִמפקד :מה
מעניין את המדינה

מ

ת

אהרון לפידות | מכתב לתלמיד
המתקשה :המצוינות היא החירות

למיד ישראלי יקר,
העניין החשוב ביותר שאתה צריך להבין,
אבל להבין באמת ,הוא שלא כל אחד יכול
וצריך להיות מוצרט .כדי להיות מוצרט אתה צריך
להיוולד מוצרט  -ועד היום נולד רק אחד כזה.
אבל גם אם לא נולדת מוצרט זה לא אומר שאתה
פטור מהחתירה למצוינות .וגם זה משהו שאתה צריך
להבין ולהפנים .כיוון שאם לא תפנים  -אתה מכוון
את חייך ,מן ההתחלה ,לנקודה נמוכה ומייאשת.
תן לי להסביר :הדברים הללו נכתבים על רקע
התוצאות העגומות באמת של מבחני המיצ"ב ומבחני
"טימס" הבינלאומיים ,שפורסמו שלשום .ההידר
דרות היא כה גדולה עד שהיא כבר בגדר נפילה
חופשית .נדמה שאנחנו במקום שבו אנחנו נמצאים
רק בגלל תאריך המדידה  -והנפילה נמשכת ללא
מעצור.

ב  1995השקיעה
ישראל בכל ילד 12
אחוזים יותר מאשר
במדינות ה  .OECDעשור מאוחר יותר
המגמה התהפכה :בכל העולם גדלה
ההשקעה ב  ,34%ובישראל רק ב 5%
אין ספק בליבי שאתה שייך לקאדר נהדר של
ילדים מוכשרים שאינם נופלים במאומה מהדורות
הקודמים של הוריהם .יש לי שלוש דוגמאות נפ
לאות בבית ,והם טובים וחכמים ממני בכל תחום
 אולי חוץ מהניסיון ,שבא רק בזכות השנים .ובכלזאת ,הקאדר הנפלא הזה לא מספק את התוצאות
של הדורות הקודמים.
הנה סיבה אפשרית :בשנת  1995השקיעה מדי
נת ישראל בכל ילד  12אחוזים יותר מאשר ממוצע
ההשקעה במדינות ה .OECDלעומת זאת ,רק עשור
מאוחר יותר ) (2005המגמה התהפכה :בכל העו
לם גדלה ההשקעה ב 34אחוזים ובישראל רק ב5
אחוזים .נוצר פער בלתי נסבל בהשקעה בחינוך בין
תלמידי ישראל לבין חבריהם מהעולם .לפער הזה יש
מן הסתם השפעה מכרעת על מיצובם של תלמידי
ישראל לעומת בני גילם בעולם ,גם אם לוקחים
בחשבון שתקציב החינוך בישראל שני בהיקפו רק
לתקציב הביטחון.

אני לא איש חינוך ,אבל אני לא יכול להתעלם
ממצבה הבלתי אפשרי של מערכת החינוך ,כפי
שהוא עולה מתוך גל השביתות והסכסוכים הבלתי
פוסקים ,וכפי שהוא משתקף מתוך הקריאה הנואשת
של אנשי ההייטק המזהירים שוב ושוב שבגלל
היעדר חינוך טכנולוגי נאות התעשייה הישראלית
המתוחכמת עומדת על סף קריסה )אלישע ינאי,
מנכ"ל מוטורולה ישראל ,ודב לאוטמן הם מהרא
שונים שהתריעו על המגמה הרעה הזו( .והתוצאה
הבלתי נמנעת היא ההישגים העלובים במבחני פיז"ה
ומבחנים השוואתיים בינלאומיים אחרים ,הממקמים
אותנו בתחתית הרשימות.
תלמיד יקר  -זה כמובן לא באשמתך .אתה וחבריך
הם האחרונים שצריך להפנות אליהם אצבע מאשי
מה .אך המצב נראה כלאחר ייאוש ,ואתה בוודאי
אומר לעצמך ,אז מה אפשר לעשות? ואני אומר :לך
על מצוינות ,בכל הכוח .זהו האמצעי היחיד שיש לך,
אישית ,שליטה מלאה עליו .הוא לא תלוי בארגוני מו
רים ,בשרי חינוך או בתקציבים .הוא תלוי רק בך ,ובכוח
הרצון שלך.
חתירה למצוינות אין פירושה שמחר תהפוך למו
צרט ,או שתשתכר כמו ביל גייטס .חתירה למ
צוינות פירושה שתמצה מעצמך את כל הפוטנציאל
הקיים בך  -ולא משנה באיזה תחום .אתה תבחר
את התחום.
אל תיתן לעצמך הנחות .אל תתחשב בעובדה
שהיום לא ידרשו ממך מצוינות ,גם לא הוריך או
מוריך .זכור כי מעבר לדלת  -והזמן עד תום הש
מינית ובחינות הבגרות חולף ביעף ,מהר הרבה יותר
ממה שנדמה לנו  -ממתין העולם האמיתי .ובעולם
האמיתי היום אין מי שילך למורה וידרוש עבורך
הקלות בגלל לקויות אמיתיות או מדומות .בעולם
האמיתי תצטרך להתמודד עם הכלים שיש בידיך:
הידע ,ההרגלים ,המוטיבציה .ואם לא תחתור למ
צוינות ,תיאלץ להסתפק במה שיוגש לך.
וכאן ,במקום הזה ,מתגלה ערכה האמיתי של המ
צוינות .כי המצוינות היא החירות האמיתית משום
שהיא מעניקה לך את חופש הבחירה .היא מעניקה
לך את האפשרות לבחור מתוך אפשרויות טובות.
לבחור את מה שאתה רוצה לעשות  -ולא לעשות
את מה שאתה נאלץ .מציעים לך  -אתה לא צריך
לבקש .בעזרת המצוינות אתה שולט בגורלך .האמן
לי ,זה שווה את המאמץ.

פקד האוכלוסין ,היוצא בימים אלה לדרך ,הוא
מכשיר חשוב בתכנון מדיניות בתחומים רבים
ובד בבד יוצר מאגר מידע האמור להציג תמונה
מפורטת של החברה הישראלית ואורחות חייה .עו
רכי המפקד מגדירים את מטרתו כך" :להציג תמונה
מלאה ומהימנה של האוכלוסייה בארץ ,תנאי המחיה
ותכונות דמוגרפיות ,חברתיות וכלכליות" .ואולם ,עיון
בתשעים השאלות שהמפקד מציג מלמד לא רק על
מה ש"מדינת ישראל" רוצה לדעת על אודות עצמה,
אלא על השאלות שבהן אין לה עניין ועל השאלות
שמהן היא מעדיפה להתעלם.
מדינת ישראל רוצה ללמוד על זהותם של אזרחיה
ומפנה אליהם ,לכאורה ,לא מעט שאלות בענייני דת
וחברה אזרחית .ואולם ,שאלה מס'  25השואלת "מה
הדת שלך?" מופנית "רק לאלה שאין ברשותם תעו
דת זהות ישראלית" .במילים אחרות ,דתם של בעלי
תעודת הזהות הישראלית לא מעניינת את ישראל,
או שהמדינה החליטה לכפות עליהם בשרירותיות את
ההגדרה שלה בנוגע לזהותם הדתית; לא מעניין אותה
לדעת כמה מאזרחיה מגדירים עצמם כ"חסרי דת",
אך מעניין אותה משום מה לדעת מהי דתם של חסרי
תעודת זהות .למה? האם כדי שמישהו יוכל להתריע
על הסכנה כביכול שתהפוך ל"מדינה לא יהודית"?
למרות שמדינת ישראל מתעניינת במצב המשפח
תי )שאלה מס'  ,(26אין לה עניין לדעת כמה אזרחים
נישאים בנישואים אורתודוקסיים וכמה נישאים בטק
סים חלופיים ,בהסדרים שונים בארץ ובחו"ל ,או חיים
בזוגיות שאינה מוסדרת בחוזה כלשהו .המדינה תדע,
אפוא" ,כמה פעמים התחתנת" ו"באיזו שנה התחתנת
בפעם האחרונה" ,אבל לא תדע "איך התחתנת" ,ובוודאי
שלא תדע דבר וחצי דבר על שיעור הנישואים בין בני/
בנות אותו מין .לעומת זאת ,היא תדע הכל בנושאים
חשובים כגון" :האם יש לך קושי לזכור או להתרכז"
ו"האם יש לך קושי להתלבש או להתרחץ".

מקוממת העובדה
שהמדינה אינה מתעניינת
בשאלות הנוגעות לשפה
ולתרבות של תושביה
מקוממת לא פחות היא העובדה שהמדינה אינה
מתעניינת בשאלות הנוגעות לשפה ולתרבות של
תושביה .באילו שפות הם שולטים ,מהי שפת האם
שלהם ,באילו שפות הם קוראים ספרים ועיתונים,
באילו שפות הם כותבים .מהי השפה המדוברת בבית,
האם שפת התקשורת בין ההורים זהה לשפת התק
שורת עם הילדים ,או עם הסבים והסבתות .שאלות
יסוד שתמיד נשאלו במפקדי אוכלוסין  -החל במפקד
בתל אביב ב 1915ועד המפקד של  - 1983אינן מע
ניינות את ישראל  .2009מוחמצת כאן הזדמנות חד
פעמית ללמוד על אפשרויות התקשורת של אזרחיה
ועל מקומן של התרבות העברית והלשון העברית
בחייהם .הרבה יותר חשוב לדעת אם יש לאזרחיה
קשיים בשמיעה )שאלה מס'  .(39חוסר עניין משתקף
גם בלשון המפקד ,שחלק משאלותיו מנוסח בשגיאות
בעברית" :האם יש לשימושכם את הפריטים הבאים?"
)במקום "האם יש לשימושכם הפריטים הבאים?"(; או
"סבא רבה  /סבתא רבה" )במקום "סב גדול  /סבה
גדולה" ,או "סבא רבא  /סבתא רבתא"(.
ולא נותר אלא לשאול :האם המפקד מתעלם משא
לות חיוניות רבות בגלל חוסר עניין ,רשלנות ,או
גרוע יותר ,בגלל רצון מכוון שלא לדעת ,ובמקום
זאת להציג תמונה כביכול סטטיסטית אבל מוטה,
חלקית ופגומה של החברה הישראלית? מפקד אוכ
לוסין מקיף נערך פעם בשני עשורים .אולי עדיין לא
מאוחר ואפשר לתקן את המעוות.
הכותבת היא פרופסור למחקר התרבות באוניברסיטת ת"א
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מכתבים למערכת
ציון נכשל
לפי התוצאות השנתיות
של מבחני המיצ"ב ,תלמידי
כיתה ח' בישראל נכשלים
במתמטיקה ,מתקשים באנגלית
ובקושי מבינים עברית -
ועדיף שלא לדבר על לימודי
המדעים .מדאיג במיוחד הפער
ההולך וגדל בין תלמידים
משכבות האוכלוסייה הנמוכות
לבין אלה המשתייכים
לגבוהות )היכולים להרשות
לעצמם מורים פרטיים( ,ובין
התלמידים היהודים לערבים.
בניגוד לטענתה של שרת
החינוך ,יולי תמיר ,לא המורים
הם האחראים לכישלון.
האחראית הישירה היא שרת
החינוך בממשלת אולמרט ,על
כך שלא לחמה מספיק להשגת
התקציבים הנדרשים לצורך
שינוי תנאי שכר המורים,
הגדלת מספר שעות הלימוד,
הקטנת הכיתות וקיצור
"החופש הגדול".
לא יזיק אם שרת החינוך
תפנים את "ציון הנכשל"
אשר קיבלה בניהול המערכת
שבאחריותה ותסיק מסקנות
אישיות ומהר.
גיא משיח ,תל אביב

מה הבעיה?
מיהו בכלל משה פייגלין?
איש נחמד ומדוד ,המנהיג
קבוצה של רבבה ועודף .נכון,
יש לו כיפה קטנה וזקן ,אולם
המטרות שלו אינן שונות
מאלה של מרבית עם ישראל:
חיים של שלום וביטחון ,שגשוג
ורווחה ,לעם היהודי בארץ
הקודש .הלוא למען האמת
תשעים אחוזים מן היהודים
חותמים היום על מטרה זו.
החתירה אל היעד הזה כוללת
שלילה של מתן דריסת רגל
לג'יהאד בארץ ישראל .תשעים
אחוזים מן הציבור היהודי
יחתמו גם על זה .חוץ מזה,
הוא נמצא במקום  ,20אז מה
בכלל הבעיה?
יובל ברנדשטטר ,להבים

כישלון חינוכי
ההישגים הלימודיים הנמוכים
של הנוער בישראל נובעים
מכישלון חינוכי בסיסי .מדובר
בדור המעוניין במכנה המשותף
הנמוך ביותר ,דור שבו כוכבי
תוכניות הריאליטי כמו "האח
הגדול" ו"הישרדות" ואופרות
סבון למיניהן הם גיבורי
התרבות של הנוער ,שלא לדבר
על שוטטות באתרים אסורים
של האינטרנט .הלימודים
עבורם הם בעדיפות אחרונה.
למרבה הצער ,מבחינה זו
המורים לא שונים בהרבה
מתלמידיהם.
ציפי לידר ,ירושלים

