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תקציר הכתבה ב-93 מילים

מורת הרוח הורגשה מהרגע הראשון. הכינוס באוניברסיטה העברית התמקד

בהוראת ההבעה והספרות בתיכונים, והושמעה בו ביקורת נרחבת על העברית של

התלמידים. החיבורים שלהם סובלים מ"דלות של ביטוי", אמר אחד המומחים,

שהדגיש כי הם "אינם יודעים לשים את המילה הנכונה במקום הנכון". דברים אלו,

שנדמה שנישאו בתקופה האחרונה, נאמרו בתקופה אחרת לגמרי - ב-1941.

הדובר: פרופ' אליעזר ריגר, לימים המנהל הראשון של משרד החינוך.

"הנוער לא מסוגל להביע דברים
בכתב": התלונות על תלמידי ישראל

החלו מוקדם משחשבתם
התלמידים עילגים, המורים לא מתאימים, ויש יותר מדי בחינות
בגרויות - הביקורת על מערכת החינוך לא חדשה, ונשמעת כבר
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תלונות על רמת העברית של התלמידים נשמעות כיום לעתים קרובות, בעיקר מצד

הורים ומורים. במשרד החינוך מגבשים בימים אלו עדכון לתוכנית הלימודים בלשון,

בין היתר כדי להתמודד עם דלות הביטוי, כפי שהגדיר זאת ריגר לפני 80 שנה.

הורים גם תוקפים בימינו לא פעם את רמת המורים, וסובלים יחד עם ילדיהם

מהמחסור באנשי הוראה, שעלול להוביל להצבת מורים לא מתאימים.

אולם התלונות הללו מלוות את מערכת החינוך כמעט מראשיתה, ומעידות שהבעיות

שמאתגרות אותה כיום ממש לא חדשות. למעשה, בחינה של פרסומים מהעבר

מבהירה שבניגוד למה שרבים חושבים, פעם לא היה כאן טוב יותר. או כמו שאומר

חוקר החינוך פרופ' עמי וולנסקי: "אין חדש תחת השמש". לדבריו, מערכת החינוך

נבחנת באופן ביקורתי כבר עשרות שנים. "יש אי נחת קבוע", מבהיר וולנסקי,

לשעבר המדען הראשי במשרד החינוך, "לא חשוב באיזו שפה ובאיזו מדינה. אי

הנחת הזה הוא דלק לשיפור".

"הפכנו לעם עילג"
גם לאחר קום המדינה נמשכה הביקורת על רמת התלמידים. ב-1959 התבטא שר

החינוך זלמן ארן נגד "הנוער שלנו", שלדבריו "אינו מסוגל כמעט להביע דברים

בכתב". ארן האמין כי שורשי הכישלון נעוצים "כבר בכיתה א' של בית הספר היסודי.

מקורו בתפיסה המקובלת, שיש לתת לילד חופש מוחלט של הבעה, בלי להכניסו

לדפוס של כללים". וגם עשרות שנים לאחר מכן, ב-1998, הזדעקו שוב פרופסורים

בכירים על רמת העברית בקרב התלמידים. זה קרה אחרי מבחן בהבנת הנקרא

שערך משרד החינוך לתלמידי כיתות ח', שהציון הממוצע בו היה 51. "הפכנו לעם

עילג שלא מכיר את שפתו, מורשתה ודבריה, ולא שולט ברזיה", אמרה על כך פרופ'

זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב.
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על הרקע הזה, ייתכן שצריך לקרוא אחרת את תגובת חלק מכלי התקשורת לנתונים

שהציג משרד החינוך ביוני האחרון, שלפיהם מחצית מהתלמידים דוברי הערבית

וכרבע מדוברי העברית מתקשים בהבנת הנקרא. "מדאיג" ואף "אנוש" נכתב על

המצב, שהתבסס על בחינה ארצית בקרב תלמידי כיתה ד'.

ובכל מקרה, לא כולם שותפים לביקורת המתמשכת. "אנחנו לא במצב של הולך

ופוחת הדור", קובעת ראשת החוג ללשון עברית ובלשנות שמית באוניברסיטת תל

אביב, ד"ר עינת גונן. לדבריה, "תחושת המבוגרים כי הדור החדש לא שולט בשפה

כמותם אופיינית לדוברים מבוגרים רבים גם בלשונות אחרות". גונן, החוקרת בין

השאר את השינויים בלשון המדוברת במשך השנים, סבורה כי שפתם של בני הנוער

לא בהכרח הידלדלה בעשרות השנים האחרונות. "מקוננים על כך שילדים לא

מכירים מילים גבוהות, אבל זה טבעי. ברגע שמשתמשים בלשון היא משתנה, מילים

יוצאות ומילים נכנסות. גם מבחינת כללי הדקדוק, אנחנו לא רואים הידרדרות או

פגיעה דרמטית בכללים בהשוואה לעברית הישראלית המדוברת בראשיתה".

התחושה כי רמת התלמידים נמוכה בהשוואה לדורות הקודמים נובעת גם

מהשינויים שעברו על מערכת החינוך במשך השנים. חוק לימוד חובה חל בשנות

החמישים והשישים רק על בתי הספר היסודיים, ושיעור מסיימי התיכון היה נמוך

מאוד. גם תלמידים שהמשיכו ללמוד אחרי כיתה ח' לא בהכרח עשו זאת במסגרת

תיכון עיוני. יחידי הסגולה שלמדו בתיכון לבגרות היו ברובם אשכנזים מבתים

מבוססים. "המערכת היתה סלקטיבית ואליטיסטית", אומר פרופ' וולנסקי, "היום היא

אוניברסלית ומגוונת יותר, פתוחה לכלל האוכלוסייה, וטוב שכך". כך, לדבריו, פתיחת

השערים גיוונה את המערכת, והולידה גל חדש של תלונות על ירידת הדורות.
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"הופתעתי לגלות שהשאלות על רמת העברית עולות כבר בשלב מוקדם יחסית של

תחיית השפה״, אומרת רקפת ענזי, שאיתרה את החוברת שסיכמה את הכנס של

1941 במסגרת עבודת הדוקטורט שלה על ההיסטוריה של הנחלת הלשון

למבוגרים. לדבריה, "אולי הסיבה לכך היא ההבדל בין העברית הדבורה לעברית

הכתובה, שהלך והעמיק, וגם היום לא נותנים עליו מספיק את הדעת".

האשמה לא הוטלה במשך השנים רק על התלמידים עצמם, אלא גם כלפי הכשרת

המורים ללשון. "אצלנו לא קיבלו המורים הכשרה מיוחדת בלשון, התוצאה היא

שרבים מחניכי הארץ מתקשים מאוד בביטוי", נכתב ב"הארץ" כבר ב-1955. דברים

דומים השמיעו בכירי משרד החינוך גם ב-2008. דו"ח שפורסם אז ב"הארץ" לימד כי

כמחצית מהמורים המלמדים עברית לא הוכשרו להוראת המקצוע. "העובדה

שמורים רבים כל כך מלמדים עברית מבלי שהוכשרו לכך מביעה זלזול במקצוע",

אמרה על כך פרופ' דורית רביד, מומחית להוראת השפה.

בעיית הכשרת המורות ממשיכה להעסיק את בכירי משרד החינוך גם היום: רק

כ-30% ממורי המקצוע בחטיבת הביניים וכ-40% מהמורות בתיכונים עברו הכשרה

מתאימה לעיסוק בתחום. המחסור החמור במורות ללשון מוביל לכך שפעמים רבות

מנהלות בוחרות שלא ללמד כלל את המקצוע בכיתה י', ומעט המורות שבנמצא

מקדישות את זמנם להכנת התלמידים לבגרות בלבד.

על אף שהיא לא שותפה לתפיסה כי פעם היה כאן טוב יותר, גונן מאמינה שיש

מקום לשיפור בשיטות ההוראה ובתכנים הנלמדים כיום בבית הספר. "יש לאן

להתקדם, גם מבחינת שיטות ההוראה והתכנים הנלמדים", היא אומרת, "קיימים

פערים גדולים בין הכשירות הלשונית של תלמידים בפריפריה לעומת המרכז,

ובהחלט יש מה לשפר".
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"שיא המשבר"
תלונה שגורה נוספת שנשמעת פעמים רבות במערכת החינוך מתמקדת במורות

עצמן, או ליתר דיוק, במחסור בהן וברמתן הנמוכה. כך, למשל, שרת החינוך יפעת

שאשא-ביטון אמרה ביולי האחרון כי ישראל "בשיאו של משבר חמור בכוח אדם

שהתעצם בשנים האחרונות, ומסכן את עתידה של מערכת החינוך". הסיבה

להכרזה המאיימת היתה נתונים שהציג משרד החינוך, שלפיהם יש כ-5,600

משרות הוראה לא מאוישות. "המשבר אינו נקודתי, או במקצועות בודדים, אלא

מקיף ועמוק בכלל המקצועות במערכת", הבהירה שאשא-ביטון.

משרד החינוך לא עוקב אחר המחסור בעובדי הוראה באופן מערכתי, כך שלא ניתן

לדעת אם אכן מדובר ב"שיאו של משבר חמור", כדברי השרה, אך מה שברור הוא

שהאזהרות בנושא אינן חדשות. ב-1954, למשל, הזהירה כותרת ב"הארץ":

"לקראת מחסור חמור במורים". התרעות דומות המשיכו להופיע בעיתונות גם

בשנות השבעים, השמונים ובעשור הראשון של תחילת שנות האלפיים. "אנחנו

מתמודדים מאוד קשה עם גיוס מורים, בעיקר למקצועות מסוימים, אבל לא רק",

הודה ב-2008 האחראי על עובדי ההוראה במשרד החינוך.

במערכת החינוך ניסו לפתור במשך השנים את המחסור החמור, אך ללא הצלחה.

ב-1954 הוא הציע משרות גם למי שעדיין לא סיימו את לימודיהם בבתי המדרש

למורים, וכן למורים שכבר פרשו מתפקידם. צעדים אלו כנראה לא עבדו, כיוון

ששנתיים לאחר מכן ניסה משרד החינוך למשוך בוגרי תיכון ללימודי הוראה. כישלון

זה לא מנע ממנו לנקוט בצעדים דומים גם בתחילת השנה.

ובעוד שהבעיות חוזרות על עצמן, וכך גם הפתרונות, בעיית המחסור במורים

ממשיכה וממשיכה. וולנסקי סבור שהמשבר נובע מחוסר הבנה של שורש הבעיה.
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"משרד החינוך עוסק כבר שנים בייצור פטנטים כדי למנוע את המחסור במקום

לחשוב על העניין המהותי, שהוא מעמד המורה", הוא מסביר. לדבריו, התופעה אכן

מלווה את מערכת החינוך כבר עשרות שנים, אך בעשור האחרון באמת הוחמר

המצב. החדשות הרעות עוד יותר, לדבריו, הן שהמצב לא צפוי להשתפר. "אנחנו

רואים כעת רק את קצה הקרחון של הבעיה", סבור וולנסקי.

גם נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים, פרופ' ציפי ליבמן, סבורה כי המחסור במורים

החמיר במיוחד בשנים האחרונות. "המקצוע שוחק מאוד", היא אומרת, "הקושי

והעומס נעשו בלתי אפשריים, ובמקביל יש יותר אפשרויות תעסוקה אחרות".

"מקצוע של כלות"
בניסיון לפצות על המחסור, מנהלות מעסיקות מורות חסרות הכשרה מתאימה, ובכך

מציתות מחדש דיון אחר שמתקיים בישראל כבר עשרות שנים - על רמת המורות.

"זה יותר גרוע מבייביסיטר", תיאר מנהל התיכון הוותיק, רם כהן, את מצב כוח האדם

במערכת החינוך. בראיון ל"הארץ" ביוני האחרון הסביר כהן: "בבייביסיטר אתה

לפחות מביא מישהו שאתה יודע שיש לו איזושהי אחריות מינימלית כלפי הילד שלך.

שהילד יהיה מוגן. אני מודה שהרבה פעמים אני לא בטוח שהילדים מוגנים בכיתה.

כנראה שהם לא".

לדברי כהן, המצב הנוכחי הוא תוצאה של הידרדרות ארוכת שנים. כמה ארוכה? כבר

ב-1955 מקונן מאמר נרחב ב"הארץ" על "רמתו הירודה" של ציבור המורים בישראל

בהשוואה לדור הקודם. "הרמה התרבותית הממוצעת עלובה", קבע הכותב מ.

התשבי, "לרוב המורים חסרה הכרת חשיבותם וכבודם. יש להם מעין נחיתות פנימית

הנובעת מקנאה ומההכרה שהם חסרים את המעלות האישיות והתנאים להצלחה

בחיים כאחרים".
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הסיבה המרכזית לזלזול במורים, לפי ליבמן, היא בשל מספר העובדים הנדרש. "זה

מקצוע המוני, ואי אפשר לדרוש ממנו להיות אקסקלוסיבי כמו 'הטובים לטיס'", היא

אומרת, "ב-1 בספטמבר צריך מורה בכיתה, וזה משליך על רמת המקצועיות". דברי

ליבמן לא אומרים שאין מורים מצוינים, אלא שבלתי אפשרי לגייס כל כך הרבה מורים

ברמה גבוהה.

במאמרו מ-1955 הציע התשבי אפשרות אחרת לירידת קרנו של המקצוע. לדבריו,

זו קשורה בעובדה שעם הקמת המדינה נפתחו בפני הציבור המשכיל אפשרויות

תעסוקה חדשות כמו תפקידים בצבא ובמשרדי הממשלה, ורבים העדיפו לפנות

לאפיקים הללו. וישנו, לדעת התשבי, הסבר נוסף. מקצוע ההוראה הפך לדבריו

ל"מקצוע של כלות". "רק בחורות פונות להוראה ואף הן מתכוננות בעצם לבלות

בכך כמה שנים עד לנישואין", כתב, "בתנאים כאלה אין הגישה לעבודה יכולה להיות

רצינית". ליבמן מסכימה, פחות או יותר: "קיים מתאם בין מידת היוקרה של מקצוע

לבין אחוז הנשים שעוסקות בו. זה בהחלט משתנה שמפריע למיתוג המקצוע".

התשבי תלה את מעמדם הנמוך של המורים גם בשיטת השכר, המקדשת את

הוותק על פני המצוינות. "אין בדרך כלל התקדמות של המורה מגיל 20, כשהוא

מתחיל בעבודתו, חוץ מההתקדמות השגרתית של סולם הוותק", קובל התשבי,

ומאשים בכך את הסתדרות המורים. לאורך השנים נשמעו טענות דומות, וביתר

שאת בחודשים האחרונים על רקע המשא ומתן על הסכם השכר של המורות בבתי

הספר היסודיים ובחטיבות הביניים.

"עומס מיותר על הזיכרון"
אחת הרפורמות המשמעותיות שהעבירה שאשא-ביטון בקדנציה הקצרה שלה

היתה ביטול הבגרויות החיצוניות במקצועות תנ"ך, היסטוריה, ספרות ואזרחות,
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והחלפתן במשימות פנימיות ובעבודה מסכמת. אולם ההחלטה זכתה לביקורת

נוקבת. בלי בחינות יידחפו התלמידים ל"אטמוספרה של אדישות", אמר מנהל

מחלקת בתי הספר התיכוניים במשרד החינוך. מנהל בית הספר הריאלי בחיפה

הזהיר כי ביטול הבחינות עלול להוביל לירידה ברמת ההשכלה, וסגן מנהל עירוני א'

בתל אביב התריע כי מעבר לציונים פנימיים מטעם המורים עלול להפעיל עליהם

לחץ מצד המנהלים, שידרשו מהם לשפר את הציונים ללא הצדקה כדי לחזק את

תדמית בית הספר.

ביקורת זו, שנשמעת כאילו נאמרה בחודשים האחרונים, הושמעה למעשה כבר

ב-1955, עת התחולל בישראל ויכוח נוקב על צורת ההערכה הרצויה של

התלמידים. "אני מתנגד לבחינות הדורשות חזרה ושינון החומר המעמיסים עומס

מיותר על הזיכרון", אמר מפקח משרד החינוך אהרן שמיר בכתבה שפורסמה

ב"זמנים" באותה שנה. הוא הציע כבר אז לצמצם את מספר הבגרויות לשתיים

בלבד, בלשון ובחיבור, ולהטיל על התלמידים כתיבת עבודה מסכמת בשאר

המקצועות. טיעון דומה השמיע העיתונאי אהרן גבע ב"דבר" ב-1974. "במקום

לחנך בני אדם, מגדלים סוחרים זעירים המחשבים מה כדאי לשנן בבחינה", כתב.

הוויכוח המשיך גם בשנות התשעים, כשיוסי שריד, אז שר החינוך בממשלת ברק,

הכריז על רפורמה מקיפה בבחינות הבגרות, לאחר פיילוט בנושא שהוכתר

בהצלחה. אבל התוכנית לא יצאה לפועל. הממשלה נפלה, ושרת החינוך הבאה,

לימור לבנת, החליטה לגנוז אותה.

כעת נראה שההיסטוריה שוב צפויה לחזור על עצמה. בהסכמים הקואליציוניים

נקבע כי הרפורמה תבוטל, לאחר שח"כ שלמה קרעי אמר כי "הוציאו את התנ"ך
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ומורשת ישראל מהבגרויות", וח"כ מירי רגב כתבה בחשבון הטוויטר שלה דברים

דומים.

הוויכוח על החלפת הבחינה המסורתית בשיטות הערכה חלופיות אינו חדש, ואינו

ייחודי לישראל. "יש תנועת מטוטלת בכל העולם - בין רצון להשתמש בכלי מדידה

סטנדרטיים לבין אי שביעות רצון מכלי המדידה האלה", אומר וולנסקי, "מצד אחד,

ההשקעה הציבורית בחינוך גבוהה ואפשר להבין את מי שמבקשים שיהיה סרגל

מדידה ברור - האם הרמה באמת עולה? האם הלימודים תורמים לצמיחת המשק?

מצד שני, תמיד נשמעים קולות של מומחים שסבורים שבחינה סטנדרטית היא

מזיקה, כי היא לא בוחנת את כלל הכישרונות של האדם ומחטיאה חלק ממטרות

הלמידה".

אם הקואליציה אכן תבטל את הרפורמה של שאשא-ביטון, היא לא תהיה הראשונה.

באלברטה, אחת הפרובינציות של קנדה, השיקו לפני כעשור רפורמה דומה. וולנסקי

מספר כי "התוכנית זכתה למחיאות כפיים", אך ב-2016 התחלף שם השלטון. בזאת

היא הפכה להיסטוריה.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

חינוךיפעת שאשא-ביטוןמשרד החינוך
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