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צילום: אמיל סלמן המסר של שאשא ביטון לתלמידי ישראל הוא כי המקצועות ההומאניים שייכים לקטגוריית החוגים והיצירה. בחינת בגרות

דעות

מי שמוותר על מדעי הרוח בשביל ההייטק, יאבד את שניהם

עמיעד כהן
26 במאי 2022

עקוב

שרת החינוך ד"ר יפעת שאשא-ביטון, מבקשת לבטל את הבגרויות במקצועות

ההומניים – תנ"ך, היסטוריה, ספרות ואזרחות – כדי לייצר לדבריה "למידה

משמעותית", כזו שאינה כוללת שינון ולמידה בעל פה, אלא מחקר ועיסוק בחומר

דרך עבודות. אלא שמעשיה יצרו שני מעמדות של מקצועות: מקצועות

הייטקיסטים חשובים, ומקצועות הומניים הנתפסים כחלטורה. המשמעות של זה

לאומה הישראלית ולא פחות מכך לאומת ההייטק, הרסנית.

האזינו לכתבה 1.0✕

Powered by Trinity Audio

00:00 03:47

10 10

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsutDLdshz4ZX5LYvvwly89HOzs46dyi2YlRJYK3vz-C9RD4fgSfZnkt6CA2wocA_AYWygYhLMd4kYz3EukiMNCR3COamWHfYaUSOitc6AvkFunDDL0XiGK1Qb6kpYHrsC69H7Oh-RFMgq_Hbz1Zym93zFCPx1tl2tmKinGNurAV7niXhsJiHf4hVAKGa7HgYjR7FH6idBVjQ10oJ2u9PLvWjNcyD5eqKJL57LWwUfQBkHcmQyQHTEId8qQaytvwMXSIJ59dqH0rIg7v9IeAIfEnoW0gweKSYA737d9mePCjhlyYClnZ00cu5dgkYmF1tV1KAg7qhyI1uT6weegTYWhMhD_VX2xgcMQOi4Wyt7XBNuHJ4lFqmo4TO8vQrWSnhkBp5e8araSZFJ9_LwjqczF5pf3i6dxWiBJDEfxIQkU8RFsuQ-w1MvPfKy2ZB6rHi0UbVMU4hEohYiIzwKauTJam04NNXJPewi0IwA436GIVY2TAlRRNiarkw0go1-52UZs5G9vxoC9RJK3qgkJFM4cGBcU7RVvZSsKXSvfwHOtMcy9CspHeuo7UXuJ4pxCEw_lLDU2DCatYLuuCp37qydhVJ5lMjF1KCM-SkXL7oDtAeKWyPOmWmbNs-1KE9dCf1zflKbdL9x_mA-QnpMQRSu2Ky4xsrJL_UHTvLvRpeA&sai=AMfl-YRp8QvH6jpqb9tTfmUOD3kVpgWSFriHsz4Y3k0xk37wC6AOaxiePLW6nnLkEMEvMvJbuKYPUQFY4JHLTNpZMDMzQ3q4WsXwvG6PylRHgmhVDcauyBH_APjMoGOM7GoILhfJsQ&sig=Cg0ArKJSzBIz1RcSd1Ye&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.themarker.com/labels/measurements&nm=4
https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/opinions
https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/ty-WRITER/00000180-fff5-d7b1-a9b5-ffffa30c0000
https://trinityaudio.ai/?utm_source=https%3A%2F%2Fwww-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net&utm_medium=player%2520lin
https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/
mailto:?subject=%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%A8%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%20%D7%94%D7%94%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A7,%20%D7%99%D7%90%D7%91%D7%93%20%D7%90%D7%AA%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%9D&body=https://www.haaretz.co.il/opinions/2022-05-26/ty-article-opinion/00000180-fffa-d6b9-a3b4-fffbba350000


6/6/22, 12:45 PM מי שמוותר על מדעי הרוח בשביל ההייטק, יאבד את שניהם דעות - הארץ - הארץ

https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/opinions/2022-05-26/ty-article-opinion/00000180-fffa-d6b9-a3b4-fffbba350000 2/7

כדי לדעת לאן אנו הולכים, אנחנו צריכים לדעת מאיפה באנו. שינון הוא תנאי

הכרחי לא רק ללמידה משמעותית אלא גם לגיבוש של זהות עצמית. אחרי הכל,

אנחנו יכולים לחפש באינטרנט אחרי ידע, אבל איננו יכולים לחפש משמעות.

מערכת חינוך שמבקשת לחזק את לימודי הרוח, צריכה לחזק את הרוח על ידי

חריטת פסוקים, שירים, תאריכים, אישים ומאורעות ונטיעתם בתודעת התלמיד

באופן שיבטיח כי מורשתו התרבותית וההיסטורית תהיה נוכחת בהכרתו. גיבוש

של רגשות ויחס כלפי הכלל היהודי, כרוכה בהכרת המקורות וההיסטוריה

היהודיים, ולא בהשראה עקיפה שהיא גחמנית, סובייקטיבית ונובעת מהחוויות

הארעיות של הפרט ולא מהשרשרת אליה הוא מחובר.

כוונותיה הטובות של שאשא-ביטון מעידות על תפיסה נאיבית מאוד של טבע

האדם. כיוון שכל בית ספר רוצה להצליח, וכל מורה רוצה בהצלחת תלמידיו,

נוצרו בחינות הבגרות כאמת מידה חיצונית, אובייקטיבית ובלתי תלויה, שתבטיח

כי קצב, אופי ואיכות תוכנית הלימודים לא ירדו מתחת לרף מסוים. הפיכת

השיעורים ההומאניים לקופסאות שחורות שאין למערכת החינוך או להורים כל

יכולת להשוות אותן או לאמוד את התוחלת שלהן, תוביל באופן טבעי להידרדרות

של איכות הלימודים.

התובנה כי בכדי לייצר תמריצים יש צורך במדידה אוביקטיבית וחיצונית, איננה

נכונה רק למורים, אלא גם לתלמידים. המסר של שאשא ביטון לתלמידי ישראל

הוא כי המקצועות ההומאניים שייכים לקטגוריית החוגים והיצירה; הם לא מהות

או מרכז החיים והאדם, אלא תחביב, כמעט עניין פרטי ולא מדד מהותי לערכו של

התלמיד כבן תרבות וכאדם.

רוצים סיכום? קבלו את "היומית" כל ערב ישירות למייל

אנא הזינו כתובת אימייל

*דוא"ל 

להרשמה

רפורמת הבגרויות: הבחינות במקצועות ההומניים יבוטלו ויומרו בעבודות

ראשי ועדות מקצועות הרוח והחברה לשרת החינוך: עצרי את רפורמת
הבגרויות

שינויים זה מפחיד, אבל רפורמת הבגרויות היא ברכה
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אני חושד כי מאחורי מדיניות השרה לא מצויה משיכה רומנטית ללמידה

משמעותית ומשובבת נפש שתמלא את ליבם וראשם של התלמידים בתוכן

מעשיר, אלא להפך, כבוד רב מדי לתועלת וליתרונות התעסוקתיים שמעניקים

מקצועות "פרקטיים", שיסייעו להשתלבות באומת הסטארטאפ.

- פרסומת -

זו טעות חמורה, משתי סיבות: ראשית, כי היתרונות היחסיים של ישראל אינם

נובעים מידיעת חשבון, אלא מרצון עז לתקן את העולם, לקרוא תיגר, לשאול,

לתהות, לחקור ולנסות, הנטוע במסורת שלנו. הרי בשום מדד עולמי אובייקטיבי

ישראל איננה בין החמש הראשונות בסל המקצועות הדרושים לענף ההייטק,

ובכל זאת היא נחשבת למובילה עולמית בתחום. ברור אם כן שהיתרון היחסי

שלנו נובע מאופי וגישה, ואלו נגזרים מתרבות וחינוך - דברים שאף מחוגה לא

יכולה ללמד.

שנית, איכות חייו של אדם, קשורה ביכולת ההשתכרות שלו, אך עוד לפני כן, היא

כרוכה במציאות המוסרית בה הוא ממקם את עצמו, בקשרים שלו לקהילה שלו,

ובמידה בה הוא רואה את עצמו כחלק מדבר גדול יותר. יעקב חזן אמר בשעתו

"רצינו לגדל דור של אפיקורסים וגדלנו דור של בורים ועמי ארצות". מייסדי

המדינה המפא"יניקים שהשילו מעצמם את היהדות, רצו לחנך לאידיאל

אלטרנטיבי לזה היהודי. מבחינתם האוניברסליזם הסוציאליסטי וערכי השוויון היוו

דת חדשה שתחליף את היהדות הישנה ותיצור אדם חדש.
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החלום על אדם חדש ועולם חדש ושוויוני לא היה מחובר מספיק למציאות בכדי

לייצר מסורת ותחושת ייעוד וזהות חדשה שתחליף את היהדות, אבל זה היה

לפחות חזון כללי, המבקש מהאדם לחרוג מתוך עצמו ולהתייחס לכלל. כעת,

במאה ה-21, מהווה התוכנית של שאשא-ביטון אבן דרך בניסיון לקדם

אלטרנטיבה חדשה, אגוצנטרית וחסרת נשמה הרואה באדם השלם כזה

שהקהילה היחידה אליה הוא משתייך היא קהילת ההייטק, והתרומה והיחס שלו

לעולם נאמדים אך ורק בכלים מטריאליים.

- פרסומת -

המהפכה של שאשא ביטון תיכשל בין כך ובין כך. אני מאמין שהמשפחות

הישראליות יעבירו את המסורת, התרבות וההיסטוריה היהודית גם ללא עזרתה

של מערכת החינוך. עם ששרד 2,000 שנות גלות, ישרוד גם את שאשא ביטון.

אך המהפכה של שאשא ביטון תכשל בגלל סיבה נוספת: בלי זהות מגובשת

ועולם ערכים הנובע ממנה, קשה מאוד להצליח. היא רוצה לגדל הייטקיסטים

המהפכה של שאשא ביטון תכשל בגלל סיבה נוספת: בלי זהות מגובשת ועולם ערכים הנובע ממנה, קשה
צילום: עדינה ולמן/דוברות הכנסת מאוד להצליח
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ויוניקורנים, אך אם תצליח גדל דור מחוסר דמיון ועניין, שלא יוכל ולא ירצה

לכבוש את העולם.

הכותב הוא מנכ"ל קרן "תקווה" 

כתבות מומלצות

פוקויאמה: ההיסטוריה מתקדמת ונוטה לעבר סוג מסוים של צדק

טובה בשיבה מתה גרבר" של "התינוקת
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התינוקת של גרבר מתה בשיבה טובה

אם רע"ם לא תתעשת ותשנה כיוון, עבאס ייהפך לגיבור טראגי

איך החיסולים באיראן משרתים את האינטרס של ישראל? מגיע לנו הסבר
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בקשת ערכו אזכרה ליצירה שהיתה ואיננה, ברשת צץ לפתע "שידור חי"

Recommended byכתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

דעות / שיקלי, אחי לא

האמין בכיבוש
דעות / נתניהו הוא האדם

המסוכן בתולדות המדינה
Sonovia / זו המסכה הכי

טובה לטיסות! קבלו
40% הנחה נוספת על

ממומן

ריאלי / לאחר שנים של

תשלום מעל 300 ש"ח
בחודש על ביטוח

ממומן

דעות / תלוי מה שואלים |

2.6.2022
דעות / פוטין השיג את

שלו. עובדה
The New Aeron - פיטרו

Onyx – / מבצע השקה -

15% הנחה על הכיסא

ממומן

Channel22 / "רפורמת

המזרנים": מזרן
אורתופדי בשווי 5,990

ממומן

דעות / החיים באופוזיציה

העבירו את רגב ושטייניץ
על דעתם. איזה גועל

דעות / אחרי נתניהו יבוא

בן־גביר
ביטוח ישיר / סקר שוק

לביטוח רכב: איך לבחור
את ביטוח הרכב

ממומן

המרכז הארצי להטבות מס /

מס הכנסה מפסיק
לגבות מס רווחי הון

ממומן
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