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בדיוני ציבוריי קיימת נטייה להתמקד במיידי ,ולהתעל מסוגיות ארוכות טווח
בעלות משמעות .כ אירע ג בסערה שהתעוררה בעקבות אי שילוב התלמידי
האתיופיי בפתח תקווה.
מששככו הרוחות ,הגיעה העת לבחו את הדברי בהקשר רחב יותר :של כלל מערכת
החינו ושל הכיווני אליה היא מובלת .מערכת החינו בישראל עוברת הלכה
למעשה תהלי הפרטה פראי ,בלתי מתוכנ ובלתי מבוקר.
הדבר המדאיג מכל הוא שתהלי זה אינו יזו  ,פרי מדיניות לאומית התומכת
בהפרטת מערכת החינו .ההפ הוא הנכו .ברמה ההצהרתית תימצא תמימות דעי
מימי ומשמאל בדבר הצור הלאומי החיוני במעורבות ממלכתית מלאה .מעורבות זו
א נחשבת תנאי חיוני להענקת הזדמנות שווה לכלל ילדי ישראל .בחסותו של מס
הצהרתי זה ,מתחולל תהלי הפרטה פראי והרסני.
כ במסגרת יוזמות של הורי בעלי ממו ,השפעה ולא פחות חשוב נחישות ,נפתחו
במש השני בעיקר במרכז האר  בתי ספר הנושאי את הכותרות אומנויות,
מדעי ודומיה )בממלכתי( ובמקביל התורניי )בממלכתי דתי( .בתי ספר אלה
משכילי בפועל למיי את אוכלוסיות התלמידי ולהימנע מקליטת הנמני ע
שכבות אוכלוסיה מוחלשות.
אי צור להרחיב על הנזק שנגר לבית ספר "רגיל" המאבד תלמידי חזקי לטובת
בית ספר ייחודי .בעקבות כ ,נאלצי הורי נוספי  ,שלא היו מעלי על דעת
אפשרות שכזו ,לשלוח את ילדיה למסגרות אלו על מנת שיימצאו ע ילדי
"איכותיי " .וכ נוצר מעגל קסמי בו מחד בתי הספר ממלכתיי נפגעי בעוד
המסגרות הייחודיות מתחזקות .בבתי הספר הפרטיי לומדי בכיתות קטנות יותר,
המורי נבחרו בקפידה ולעיתי מתקני הלימוד ברמה פיזית גבוהה יותר .בתי ספר
אלו מאמצי במהירות את הסיווג המתאי המאפשר לה לקבל תקציבי מדינה על
פי מפתחות דומי )קרובי ( לבתי ספר ציבוריי .
מנגד ,נית בהחלט להבי לליב של הורי החרדי מהמציאות בבתי הספר
הממלכתיי /ממלכתיי דתיי  .כל הורה שחווה באמצעות ילדיו את האלימות ,חוסר
המשמעת ,העדר תשתיות ,צפיפות ,עייפות המורי היה שמח לשלוח את ילדיו
למסגרות איכותיות.
המתח האינהרנטי בי הרצו הפרטי למסגרת הטובה ביותר לבי הצור החברתי
הכולל בשילוב בי השכבות השונות בחברה )תמהני ,הא ער זה לכשעצמו אינו ער
חיוני שיש לחנ את הילדי עליו בישראל( הינו מתח מובנה שלא נית להתחמק ממנו.
אול הדר לטפל בסוגיה קריטית זו אינה יכולה להיות על ידי התעלמות ממנה .חובה
על מערכת החינו לקבוע את נקודות האיזו הראויות בי האינטרסי המנוגדי .
על מערכת החינו להפסיק לטמו ראשה בחול השוויוניות הדמיונית ולהכיר
במציאות המתרחשת .חובה לקיי ללא דיחוי דיו גלוי לב פתוח ונוקב בו תקבע
המדיניות למסגרות החינוכיות מכל מי וסוג שהוא המעוניינות לצאת מהמערכות
הממלכתיות ולקבוע לרצו זה תג מחיר ברור .תג המחיר הפשוט מכל הינו שיעור

תקצוב של בתי ספר אלה .ככל שהתקציב שיוענק לבתי ספר אלה יתקרב לזה הנית
למערכות הממלכתיות ,כ יעיד הדבר על נכונות מערכת החינו להשלי ע מער
החינו המקביל.
המציאות הנוכחית בה בחסותו של מער חינוכי שוויוני לכאורה ,צצות כפטריות אחר
הגש מערכות חינו פרטיות דהפקטו הנהנות מתקצוב ממלכתי ללא צור לעמוד
במחויבויות ,הינה בלתי אפשרית .א לא יתעורר משרד החינו לעסוק בסוגיה
מהותית זו ,עלול הוא למצוא את מערכת החינו הממלכתית מאוכלסת באוכלוסיות
מוחלשות בלבד.

