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שוויון ואוטונומיה בחינוך – יחסים מורכבים

אברהם פרנק

יולי תמיר, מי מפחד משוויון? על חינוך וחברה בישראל. תל אביב: 

ידיעות אחרונות, 2015

םא  גלמ  ׅהכׇמ  ה׆ז  םׅ,  ׅ  ׅוטל  םגׇׅל  אגל  ם  ׅמא  ׅל 
וכל  ַׅ םאאב  ׅכלמ  ׇׅל  ׆ב  גכךז.  ׅׄטד  ׄמ  זם  ה  גזלמ 
המ ׄהב ׅׄב אזלזל זא . אטהה מׅמ ׅזאמ םכטמ זאב ג׆ׇלמ 
םךׄמ  גמכׇגמ,  ׅלממ  ׆ם  ׄל:  אא  וטל  ׄמ  םגא  םכט  גׇׄ, 

םׅ םׅ ה׆ׇ גךׅ םלל ב:

מל,  גטךאמ  םלׄאמ  ׅל  ט  כגמ  גׄ  םאט  ׅםהב 
זהב,  גאׇ  לׅב  ׄםמ.  ׅמלמ  ׅההמהמ  זוכ  גזגׇמ, 
ׅׅל  טזלב  ׆ׇא.  א  םאכד  גז  אכׅךמ  םב  גב  לׅב 

םלׄאמ ׆ׇא גׇׄ ואׇלמ הםכ (זג' 13).

ׅםהמ 2006 גהמ מגל אד םלמ ה, אט ׄמ אגל אׅהמ ׅמטכׇ. 
ג ם׆ז גד "גה ׄל", ג םכל "םגׄא", מגל מאׅ ךׇ אמהא, 

ך׆ ׇאג כם:

ם גכךז.  גל אמׄ  מ גׇהמ הׄ  ה ׄ גכךז ג םגׅאׄ 
ׄהם  םא  הוד  זא  ׇז  זא  ׄומג  גםלׇ,  זב  םׄזׇׅ  אמ 
ׄז ׅב ׄמ לךד ׄמ אמ אךא. ׅגׅהב לׅב מ  א 
ׄלב  ׅגׅהב  כח.  לׅ  אׄגב  גאב  אכׇב  א  םׄטםל  הה 
מ  זמ גל. אׄ ׅהמ אזךג גזטמ םא םמטב כב םא 
םזםמ,  ׅגאב  אמג  ׅמכםלמ  אטז  ךׅל,  ב  וׇל  אמׅ 

ל׆םמ ׄמ ׅ ׅגׅׄכב לׅב םהה א (זג' 30).
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מי מפחד מ"חינוך פרטי"?

זא ט ך, מׅמ גמאׅמ ׅםׄא ךׇ גאאב םה ׅגזלמ ה 
ׄא  ׆ב  ׄ  גׅי  מ  גׅטהב,  מ  ׅזלמ  אאא:  םם  וׅלב  ׄב 
הב  םםהב  ,  זא  גךׅז  ׅםלׄא  המ  גךׄמ  ׄא.  ׆ב 
 —  םהב  ׄא  אגזא,  גאג  ׅזכלב  גמהאב  פ 
וטל  ׅמ  ךגב  ׇׅל׆  אהמ,  ג  ׄה  ׄךאה  ם  אג.  גאגזא 
םא  אׅלמ  אא  ׇׅל  מ  ׄהד  ׄא  גמ  לב.  אךטמ  מל  הזהב 
גםלׇ — ׆ב אׄ אׅלמ םא מגל — גד םד גׅאמ א"טלךמ גו׆למ", 

ׇטמ ׄא ׆למ "ה טל".
ׅזםלב ׄלהב כג ׅםלׄא זםלמ ׅמ וטל "טלב". גלׄמ ׅׄמ 
אלג םׄד ׄד ׅׄגמ ה טל, ׄאׄ לכ לׅב גוגב םא טלמ, זד־
םכ (quasi-market), אאב: מטו המ םׄ ׇׅל אא גׇׄ גהמ־

גל; מםאג לב ׆ׅב מל גׄא םׅה ךׅל; כא זךגׄמ םא 
גלב טלׇמ זךגׄמ גב; כׅא םא מכךׅ אכ גגםלׇ ה. ׅגׄגל 

םטלוב ׅ"ׇ־גלכל" ׅ־2009 גוׅלב מׅב:

ׄמ כגמב םא ׅמ וטל ׇב ג לב םטם אטמ אגזלמ 
ׄהב  גלב  םׅד  המ  גו׆למ  אכב  א  ךׅלמ  ה 
וטל.  ׅמ  ׇ  זא  ׇב  זא  הםלב  ׄאׄ  ה,  גםלׇ  ׇל  גזוכב 
לםד  אאׄ  ב  טזאב  הוטב  טלב  וטל  ׅמ  זםלמ  ׄמ,  זב   [...]

ׅמ   150 ׅגהד  אאב  אׄ  ה  גםלׇ  גא  לם  ׅא  הגךׄב 
ׅגכלב    הגול  ה  גגםלׇ  אגםלׇ.  גלב  ׇב  וטל 
גוגב ׅמ וטל טזאב אאׄ לם זׇ אוב ׇׅכ ׅזהד, ׄב הגךׄ 

םׄהב לםׄב א, גםלׇ גךׄ אב ך ו׆ל (ׇא להׅל׆, 2009). 

המה וכל םטלוג ׅםהמ 2011 (׆מ, 2011) גאגׇב  52% גךזלב גממ 
מכךׅ  םאט   ,(school vouchers) ׅה  לב  ָׅ ם ׅםמ  מגב   35 א׆א 
ה גאכ אלב, ב ׅלב ׅזךגב אׄ ׅמ וטל אםא ׄמ אׇב. 
ׄ  אׇב  ׄמ  םאב  אׇב  אב  םם  גךזלב   58%  גוכל  זא  זׇ 
םכא אםא ׄמב אׅמ וטל טל. וכל ׆ב ג׆א  56% גךזלב וׅלב  
ד וטכ םכגמ  םהב ׄלהמ.ׄ  ׅמ וטל ךׅלב ׇלׇלׅ  ׄמ הׅ 
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ׄ־םׅזמ לךד אמ ׆ׅלמ גד ה ךׅל. ׇׅכ ׅהכׇ  ג׆א מגל 
ׅטל,  ךׅל  ׅה  ׅאא  ךׅל  ׅגםכ  גׇׄ  מגמ  ׄ  ׄגׅאהמ: 
למ  ׄ  ׅאמ  ׅז  ךׅל.  ׅה  לׅמ  אׅזמ  גׇזמ  ׄ  ׅׄא 
גך"ׅ,  ׅׅהמ  ׅהמ  ׅמ  ם  גגה  םמךׄ  ׅגזלמ,  כגמ  לׅ 
ׅׅהמ ׅ׆למ, ׅׅהמ ׅד־אׄגמ, ׅזכל — ׅמ אגׇ םא ־12 גכךזמ 

אגׇ םִׅזב אא מאגׇ. 

מדידה, שקיפות ותחרות

אׄ  ׅאׇׅ םלגמ זךגׄמ םא ׅמ וטל ךׅלב אזםמ לךהב ׄ הג, 
אךׄמ    ׄל  םכם  המ"  "ׄל  גלב  זׅל  ךלמ  ׄמ  םג׆ׅא  ׄאׄ 
ׄלהמ",  ׅמ. "ׅםהב  אב  םגמׅ  ג  גאגׇב  אמ,  ׅׄב  גגה: 
מׅמ מגל, "׆ׅלמ ׇלם אםכטמ םא גזלמ ה: מכךׅ ׆ׅ, מם 
מם  ךלב   [...] ם׆  ׅה  זׇב  א׆ׇל  ׄ־אמ  גמגם,  םאד  םא 
םא  ׄמ  אׅא  זלׅ,  םב  ׄמ  אׄגׇ  אׅד  םם  אם  גזלמ  םא 
ׅכלממ  ׅלׄ  ׅלׅ  זוכמ  גׅלמ  ׅגכג" (זג' 44-43).  אזגׇ 
ׅג םׄה גה "ׇמ גׇׇ", םגכל ׅא׆כ ׅׄ: ג םׄה גׇׇ ׄה 
ׇז, ג םׄה ׇז ׄה א אמכד. אׄל ׅלל זךגמ, ׅׄא ׅגךׄמ  

גלׅ ג אׄד םזל. 
ׄלךמ ׅלמ, ׄלׄמ אמלׅמ גׇׇ ׄההוׅמ ׅׄווׅמ, א 
ה  גׇהמ  זא  ל  ׅם  ׆'ל׆'  םהםׄ  המ,  גׄ  ׅמאמ  ׅ 
זםל  זׅל   .(No Child Left Behind) גׄל"  המל  אׄ  אׇ  םא (2002) "ׄח 
טה ׄל׆הב ׅםלׄא אׅמ גםט ׇ םׅ א ׅמ וטל אטלוב ׄמ מךׄמ 
ׅגׅהב לׅ־כח: גך"ׅ ׅ׆למ. ׅמ גםט, אׇזמ מגל, אׄ זגׇ זא 
גלמ זהד ׅׄםל ׄמ "םכטמ" ׄמ, םׅוׇ טמ ׄמ ׅמ וטל אםׇ 

כלׅ םא מלמ:

ׄא  ׅמ גםט גזד ׅוטל םׅ םא ׇׄד לׅי',   
פ       :    

  [Ravitch, 2011] ׄא  גמלםב גגוכהמ המ ׅׄמ 

כׅך םטמ  ם מ ׅלׅ  םא גׅלמ, םםגם זךמ אהםׅׄ 
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ׄ  אׄל,  ׅגׅ  ׄל".  הםׄל  אׄ  אׇ  "ׄח  םא  לטלג  ׄמ  כׇג 
[לׅי'] מׅמ: "׆ב ׄה הטאמ ׅםׅ מלטמ טאׄ גכוג םׄ; ׆ב ׄה 
םממ ׅםככ ׄמ םכ כוגב גׅ מכד גל םא ׅזמ וׇ; 
׆ב ׄה כטךמ זא ז׆א ׇלמ גזלמ ׅםאב גׇׄלב ׄמ ב 

םא ׄלממ, מגלךב םכב" (מגל, 55-54).

גזהד ׄא ׄטה אה, םׅזׇ ׅכלמ אט "ׇמ גׇׇמ" ׅׄלךמ ׅלמ 
גז   ,(2013-2009 וזל,  (׆ׇזד  ׇם  ה  םל  ׄךאה  ההו  טלמ,  זא 
מלמ  גׇׇ,  םלׄאמ.  ה  ׅגזלמ  הטוׇב  זכלהמ  ׄמב  ׄמ 
םׅזכׅמ, ט אגםא אא אה ךׅל: ב ךגךג ׄמ ׄהג םא 
ׅמ וטל ט ׄמב אג םה׆ אהמ "ׅמ לםמ אךהב". ךל אם׆ 
גכב ׅ ׅ"ׅאמ א׆" םהךל גד ׄמ ׅמ וטל — ׅגך"ׅב ׅׅ׆למ 
׆ב ׇ — אאגׇ ׅמׄב אׇלםמ ׅהמ אׄ זא ט המ אׅ םא ךמב 
גזההב  לׅב —  םלב  טאׄ  ׄד  גךׅ,  ם  מכט.  ךל  הב 
ׅה טם גׅהמ גׇׇמ, ה םזוכ ׅטׇ׆׆ םהלׄמ אב גממ 
מגל  םא  ׅגאכמ  םה  גוכהמ  םה.  גו׆למ  אאׇב  גׅכםב   — מל 
ׅכםל  םה; ׄ ׆לומ םלב גזׇטב אךׄ ׄמ אׇב גד ה 
 — א"ם׆ב"  ג׆זב  גךהב  ׅד  אלׄמב  ׇח  ׇ  זא  גהב  ךׅל 

גם׆ םם אׅלל גׇ טזב גׇם — ׇ אׅ אׄל ׄמ זמׇב. 
ךׅל?",  גה  גטׇ  "ג   ,166 םׅזג'  ׅמלמ  גטז  םׄא 
ג  ׄ  ךׅל.  גה  גטׇב  לׅב  םלׄה,  ט  וטל.  גכׇ  הלׄ  ׄ 
זםב? מגל, םגךׇׇמ ׅׄטד ׇ־גםגז ׅה , גוטלמ זב ׄמ ׅ׆א זא 
זהד  המ.  גׄ  םא  לׄםד  ׅזםל  זא  םםמ  ׇלגב  כךךב 
מכךׅ ׄגהב םמה ׅמכטמ םל ה ׆ׇזד וזל — ׄ ׅׄ אה וטב 
לׅב — ׅׄא אזגמ ׄמ ׄ ׇל אגזלמ ׄמ גׇׇמ לׅמ, םׄמד ג׆ה 

מגל ׅךׇכ ׅׄמ זךג ג ׄמ כךךב מכךׅב. 

חינוך ציבורי – כיצד?

ׄ ג זםב? םכטמ וךׄא־ׇגכלמ ׅלל םא גׅלמ גׅׄ ׄמ 
ׅלממ־ גׅה  ל׆הב  וטל  אׅמ  גזלׅ,  אה  אטהמ  םם  אגוכה 

אאמ. ׄ גךמ גכלב גב םׅמ וטל ׄא גםטלב גׇׄ ׄמ גךׅ 
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גׅווב  לב  גד  גםט  גׅמ  מׅזמ  גאם,  גלכז  ׅׄב  מאגׇב 
אכׅא ׄמ םכטמ, ׅגו׆למ מא םא ךלמ ׅל םהמ ואׇלמ מל:

אא־ׅלמ  לׅ  םא  ׆ׇא  םטזמ  זא  גאגׇב  לׅב  גכלב 
םא ׅמ וטל זא ה םא  א ׇׄ גאׇב ׅכׅך. ׄםל אׇ 
ׇגב  ם׆ב  לכז  ׅזא  אׇב  זב  לכ  ׄ  אגׇ  ׅאגׇב  גמכם 
םהמ  ׅ  םם  ׅמ  םאגׇ  אאׇ  ׅםׄ  טמ  גמכׇב  ׄ  אםא, 
גזלׅב  וטל  ׅמ   [...] גםא.  ׆ׅב  ם׆ב  ׅזא  אאׇב  ׆ב  הםח 
גכב ׄמ כג םא ׅלמ זא־גזגׇמ. ׄםל ׆לאמב םא גזגׇמ 
םהב םאׅב ׄא ׅׄא, ׄהלו גםמח ׆ׅל זא ׄהלו טא׆ה 

גמזךגמ מג ׅםלמב ׅלמב (זג' 180-178).

ׇׅׅלב ׄא םא מגל הלמ גלׅמ לׅ, םד ׄ גא אׄל זא גזלמ 
המ אםׄמ זא זךג ׄמ גאׄמ מכד ׅל. ׆ם , ׇלםמ גד ה 
אטמל ׄמ א ׅל, המטומ ׅגכלב ׄלב גםׄאמ אׅ ׅאמ גךׄממ. 
מל זא ד, ׇׅטב ׅׄב גטל מגל זךג ׄמ ׄטםלמ ם כל: "ׅׅל 
כב  ׄ  ׅהב,  אׄגב  אזׇב  אלמב  ׄםמ  ההמ  כגמ  םלׄאמ 

גלׇ וג ׄטכׅ ה׆ׇ א מא םגכׇב הזמ ׅלממ םד" (זג' 181).
הׄ־ ׅלמב  ׅזלב  אמאמ  גהוד  מל  גלׅמ  ׆ב  םׅז  ׄאׄ 
ה  םא  ז׆ב  גךׅ  זא  כׇב  ׇׅלה  םלׄא.  ךׅל  םא  אׅלאב 
ב  ׄא  ׆לגב  טל".  "ה  אטם  לב  ׇטב  ׆לגב  זא  ךׅל, 
אאׇב  אזהכ  לךהב  ׄאׄ  לב,  םא  הׄ־אׅלאב  ׄםב  זלב  ׇכׄ  אׄ 
ה גםגזמ, םׄה הגךׄ — ׄ ׄה הגךׄ ׇ — ׅה ךׅל. ׅמ וטל 
ׇגכלב, ׄהמלטוטב, גהולב ׄלב גךזב אמאגׇב אלב 

 ׄהםמ םה גׇׄ ג ךט אב ׅה ךׅל. 
זכל ׅז םא ה ׄה זאב זלב ׅלמ, ׄאׄ ול מהד םׅ 
ׄול׆מ ׅגגםאמ םלׄא ׅגםלׇ ה. םהב לׅמ ׄהה גמהאב ׅךל 
ׇז  אאׄ  אא  ׇׅל   — אמטכׇ  ההו  ׇם  ה  םל  מׄגד:  םאׄ  ׅׄולׇמ 
אם ׅה — גׇ זב הומ ׄ גכׅא אׇ וגמ ׅאמ ג׆ׅאמ אאא 
ׅגזלמ םׄה גל םהב א זא זא ל. מךׄ ג, גזלמ ה 
ׄה טזאמ גמ מהד םמ א ׄל, ׄאׄ ׅמׄב א׆גמ םא ׇׄב ׇׄ 
ׄ םהב. ׄב ם ׆לב גטלכ ׄמ ה ךׅל ׅםלׄא —  ׆לב. ׅהוׅמ 
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אזהכ  םלךב  לב  ה׆ׇ  אזד  ׅׄטםלמ  ׄד  מגל,  גא  ׅםה  אא, 
אאׇב — ׇׅל כל אב גא — ה אב. לםגמ גמה םא ׅמ וטל 
"טלב" ד  םגזלמ ה א מ ךל אזׅל םה ׆ׇא, 

ׄ ׄ ׅםם אׅׄ. 

סוגיית מפתח: המורים

ה,  ׅמב  כםלב  הםׄב  םא  ׆ׇא  גלׅ  ם  ׅא  כםל  םא  גד 
גזא גׅלמ, ׅךׇכ, ׆ב ׄמ ו׆מ גלב. ׇ אךל ה ׄמ ׇלםב 
ׄ  םה  םאמ,  מםמ  ל  םׄל  ׅזא  הלׅמ,  םל  םזׅל  ׄהםב 
םכל  ׅג  זוכ  הׇלמ"  "גל  טלכ  ׄא?  גלב  ׇ  אה  ם  ׄב  ׅהטםב. 
ׅזמ  םאם  מגל,  אׇזמ  גלמ.   — ׇז  ׆ׇא,  םלׅב  גלב,  אךׅל 
גלמ גאמ ׄמ גכךז: זׇׅ םגׇׅל ׅךׅל ׆ׇא םא "גםאב זהב", 
םגכל  וגמ,  ׇׅׄד  גׅךזב;  םב  זׇׅ  מגלמ  הג  םל  םגכׅאב 
אׄ־לׄאמ  ךט  ׇז;  םא  ׇׅגכלך  לב  םא  גאא  ו  ַׅ
אגל "גזא" ׅא מ. ׅז םׄה לׄ ׄד גלמ ׄ םה: ׇׅׄד 
ה  גזלמ  ׄמל,  ׅא  זמ  ׅא  גמאאב  וׅׅה  םהב  ׅזׇ  וגמ. 
המלמ אאׄ םה גמ. ׅמכטמה, ׅמ וטל םׄה גמזׇד, ׄה א אׄמ׆ל 
ׄמ מאגׇב אזלל ׅב וכלהמ. ׇ גכה, םׅ המׅ ׅ־2008 גאב ם 
גםב ג אטלוב גׇ — "ׄמ גזלמ ה ׄה א אזאמ זא ׄמ 
םה  אךׇ  מומ  ׅזׇל  הםא   —  (3 זג'   ,2008 גלםׇ,  (ׅׄלׅל  גל" 
םׅמ  גזלמ  ׄמ  זא  אזאמ  א  ׄה  גלב  גםׄ: "ׄמ  םא 
ב טזאב". גלב ׄךאה טזאב ׅמ גזלמ םׄה גזׇׇמ ׄמ. מגל 
ׄה  זׇ  א  ׄאב  הׇלמ",  "גל  ג  אםׄא  הלׅמ  אׅ  מםגמ  גכׇם 
גכׇם ׄמ ׄמ מםגמ אׅ אוׅׅמ זׇׅמ םא "גל הׇלמ", ׄ ׄה 

ג׆ז אכל ׄגמ ׅגׇ לׄ.

(ג  גזםמ  ׄה  ׅמל  ׅב  ׄמ  לכ  מ׆ו  ה  םגזלמ  ךז 
ׇׅל  ׅמ,  מאגׇב  א־20  ׅך,  ממ  ׆ׇא  ׄמ  אךגךב  ךז  ׆ב 
םׇלם ׄמ טאמ גוטל גלב), אד ג םגךז אט ׄמ גזלמ 
זא ט, אׄמא ׄמ, אטל ׄמ א גלב ׆לזב ׅההב אׅׄ 
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ׄלב ׅגכגב, ׄה ׇז ג ׄ ם. ׄמ׆ל ׄגמ םא גזלמ ה 
ׄ אךא ׅזלמ  ׇׄב םכב ׅ םׄ א א׆ו.

ג םגׇגד אזךג םמךׄ םא מא  ׄ ׄל (ׄטםל אגהמ ׄד 
םל ׄל םא לטלגמ םומג ׅׅׄ) מךג גזלמ ה םה 
הׇלמ,  גלמ  לכ  אזוכ    םׄטםל   — גלב  םׄה  ג  אאד 
םאׇב א אׅמ וטל גכוגב גג םזגׇ אמלם םב, םלב 

 םׅז לךד — ךט גׅד אׅׄ גל (זג' 91).

כז גך גךׅז זא ׄטד ׇכ םׅ כםלב זהה ה  א: מהׄ 
אט  גכךז  ךל  מגל  אׇזמ   — הג  םל  ׅב  גלמ  םא  זׇׅ 
א"גכל טלהו גׇׅ" (זג' 86) — כםלב אאמ א׆ו גלמ ׅמ, םםטל 
ׄאב  לב.  אׇב  םא  לךד  ׅםׅזמ  אםטל  ׅׄ  לׄ  ׄמ  ׄמ 
פ  פ  ׄמ   — כל  ׆לב  גלׅמ  אגםׄ  גהו  ׄה  מגל 
גלׅ  מא  אםהמ  גׅא  םלׄאמ.  ה  גזלמ  ׄמ  םגה   

, ו אםהמ גלׅב ׄלב ׄ כאם גׇׄ. ׄד ׄ גכׅאמ המד ׄמ 
גׇׇמ,  ׅהמ  לׅ  כׇגב:  ׅטלכב  ׅלטמ  ׅכל  םׄמ  גךׄמ 

ׄלממ (accountability), זׇ.
לםגמ  ׅמממ  םלׄא  םא  גלב  הגךׄ  ׇׄמ  םהב  אטה  םהזל  ׅוכל 
וו גכךז. וׅמ גלמ א ד םׇלםמ םל אלׄ ׄךאה 
םא ׇג םם אגכךז;  זׇד הגמ; םאלׄ אׄ טהב וׇהב גךהב,ׅ 
אב  "זׅלמ ׇז" םג׆זׄ  זׇׅמב זוכב אכ הל גגהבׅ  ׅזכל, םגלבׅ 
אגךׄ —  אב  אךל,  אמ  גב  הםאאמ  אד  זךגׄב  ׄהב  ב  ג׆ׅ. 
הג  םל,  אלגמ  ׆ב  וטכ.  ׄם  גגם  ׅ  םם  זוכ  םא  ׄט  הםגמ 
ה  כל  גךד  ל  פ  ׅוטל   .  זא  םטז  ם  זׇד, 
לׅ,  ׄהג  טהב  אגלב  המהמ  מ  םׄאגאׄ  וׄאׅל׆,  טׄו  טה 
ב  טלםב: "לׅב ךה [אטה] םׇׅׄד ׄהג גכךזמ םאב ׅׅמ 
וטל ׅממ  א א׆לב אב אא וטכ ׅׅלמב גכךזמ" (וׄאׅל׆, 
2015, זג' 121). מגל לׄ ׄמ ׇׅלב ׅךל םה גׇׄ: "ׄב ׄה לךב גלב 

לׄב, ׅב, גכךזב ׅזא אמ", ׄ מׅמ, "ם אאי ׄמ מטכׇ גל 
גגזגׇ גכךז גםה אט ׄמ אגכל טלהו גׇׅ; גכךז םזוכב ׅ 
׆ׅלב הםב ׇׄ; ׄהםב אגׇב ׄמ, גמגב ׅ גכׇםב א גד ׆ב זא 
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זא  גׇא׆מ  ׄ  ׅׄא  םׅ,  ׄמ  ׄגל   .(88 (זג'  ׄלב"  מגב  םׅד 
מׄל םא טׄוׅל׆ — ׅזהד  גכךזמ וטכ גד זׇׅ — גמגכׇמ 
ׅׅ טלטוהא םא מ. ׄאב ׆ב ׄב הה ם זהד גל, ג ׅא 
מא : םל ה? ׄל׆ה גלב? לםמ? םםה םׇׅלב אׄ מכׇג 
א זׇ אׄ מזם םׅ אאמ זא גזלמ ה םלׄאמ — זא ׇ גגםא 
םה םׅ א ׅׄגמ — ט םזםמ ׅגה זׇמ ׇׅלמ, ׄאׄ םטזב  

ךל אםב ׄמ ׇ׆ם זא ׅב טׇ׆׆ב םא גזלמ.

מי מפחד מאוטונומיה חינוכית?

ו׆מ ׄהג המ םזוכה ׅ ׅוזח כׇב ׄ הכׇ םגםא 
המ"  "ׄהג  גם׆  ׄמ  וטל    מגל.  טלט'  ׄמ  אׇזמ 
גם׆  גטמ).  ׅוט  ׄד  אוטל  םד  גם,  גךמ  אׄ  (ׄב  ׄמ  טזב  ׄאׄ 
"ׄהג" הל טזגב גוטל ׅךב גאמ ׅמ גםט, םגׇׅלמ זא 
ׄהג   אכׅא גׇז גאׄ זא ׅמ וטל, גׇז םׄד םח ׄמ ׅמ 
אׄ  ׆ב  גמומ —  ׄה  מגל  ׄאב  (זג' 58-56, 169).  טלז  אמלמ  וטל 
אׅהמ  ה׆ז  ׅא  וטל  ׅמ  םא  אׄהג  טהאהׇ" —  ה  אׄ  ׅטלכ "אג 
מהמ אגׇב, אכׅזמ ׇל לׄ אאמ זא ׄטד זלמ מאגׇב. 
ׅטזב ׇ םׄ גמומ אׄהג המ ׄ מׅמ ׅׄטד ׅכלמ:

ׄמ גמהזמ ׇׅאהמ המ ׅאמ ׅמל ׅםלׄא מ מהז 
כׅךמ. ׄגהב כׅךב אׄ םמ אגזגׇ ׆ׅ גׅה אאמ, ׅׄא 
גול  גׅכמ  ׄא    םאב  ךׅלמ  םטז  וו  גׅהמ 
מ הו ׄהג  הטבׄ  מל.ׅ  םםא אׅל םלׄאמ  גםגזמׅ 
םאׅ  גׇהמ    כׅך,  ה  כׅלה  זה  המ־לזהמ 
ט׆זמ ׅמב אמ ׄה׆לׇ לזה אזהכ אאׇב ה לזה ׇ, 

[...] כ מאב םא ׇׅאהמ המ־גזגׇמ (זג' 164).

וגמ  םגזׅל  המ —  ׄהג  ׇמגל,  םׄאׅׄ  אה  גגם    כז 
אׅמ וטל גאם ׄמ זךגמ למ םא גזלמ — גׄגמ זא םד 
ׅלמ. ׄאׄ םׄהג המ ׅםהמ 2017 ׄ םה כםל ׅזׅממ ׄא 
אמ  ׅזׇׅמב  זךגב  ׄמ  אגגם  גלב  םא  אאמ  ׄד:  ׅ  ׇׅל  ׄםל  א 
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ׅוׅׅ  אזׇׅ  םלךב  הׇלב"  "גלב  א׆ו  גזלמ  םא  אאמ  ךלמב; 
םא זךגׄמ םמט טזא; אאמ אכב ה ךׅל גוכלד גׄמ׆ל םלב 
וטל  ׅׅמ  ב  םגמכב  ג  ׄמ  אזׅל  אאמ  ׅ;  םכב  מאגׇב 

"טלב" ׄא אא גזלמ. 
םלׄא  לׅ זאב, ׆בׅ  ם הׅ  ו׆מ ׄהג ׄ ב גלמׅ 
םאׄל מכטמ םא ם טלד םל ה. אלׄמ ׅ ׄב זא םד ׅלמ  
זמ. ׄב זא םד ג׆ז גגזלמ למ םגמׅ א גׇׇמ ׅׄטד 
ׇׄ ׄמ ׅאמ םב —  גםגלמ טזלב, גזךג מלמ ג׆ׇא ׄמ גׇׇ 

םׇ ול ׄגד ׅד א גלׅב ׅגזלמ ט םכל ׄךאה. 
ׄ׆ זגכ גךׇכמ אׇגמ ׅל  וטל םגׇׅׄ  לח ׇׅלב אא, גׇׅלׅ 
םזל  ׅגׇה  ׅטל,  ׅה  אםד  ׅאא  ׅלמ  אםד  םלׄאמ, 
ׄב טא  כםל  זוכ וטל ׆בׅ  םה זםלב ׄלהב.ׅ  מזמ גׇׅׄ 
גטה אט גלב ׅמכטמה, ׅזכל גל ׄלמ — הםׄ םאׄ לׅמ ׅ. 
וטל םא מגל ׄ ׄגי, גך׆ ׇׅלב מב, טל ז םא גׅלמ םׅל 
ךׇכמ גהמ ב ׅהטם. אׄ טזב המד אמלםב םם ׇׅׅלב אא גׇ םא 
המכ אׄל גד גךׄמ, םגגה וׅאמ גׅלמ־גהמכמ, ׅׄא ׇׅכ "המכ" 
 גׄטםל אך׆ אט אגךׅ ׅלמ כב. ׄד אה וטלב לׅב ׄא, ׄב 

ׅאא, אד םׅ גׇׄ אכלׄ.
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