
בלי הפרדות ובלי הקבצות: חזון של חינוך 
 סוציאל דמוקרטי

יש דרך לצמצם פערים חברתיים, אבל היא מחייבת הכרה בשונות כיתרון ולא כבעיה. 
ך לחבר אותם במסגרת חינוך כוללני אחדבמקום להפריד ולהנשיר תלמידים, צרי  

מאת גיל גרטל. 2016על פי כתבה ב'שיחה מקומית'   

,ובתוך מאתיים שנים התקבל בכל  1763בשנת  בגרמניהוק חינוך חובה חינם לכל הילדים נחקק לראשונה ח
 אך  .ברתימדינות העולם. אחת הסיבות לאימוץ החוק הייתה התקווה, שחינוך לכולכם יגביר את השוויון הח

התברר ששוויון בהשתתפות בחינוך לא הניב שוויון בהזדמנויות. בין התלמידים התגלו פערים גדולים ביכולתם 
לנצל את הטוב שיש לבתי הספר להציע, והפערים הללו נמצאו בקשר ישיר עם מעמדם הכלכלי. למרות הרצון 

רים שניתנו לפערים בהישגי התלמידים אחד ההסב .הטוב, עתידם של הילדים נקבע על פי העבר של הוריהם
היה שיש תלמידים מוכשרים יותר ופחות ללמידה. לא רק זאת, אלא שפותחו כלים למדידת הכישרון, 

למרבה הצער זה בדיוק מה שנהוג   .למסלולי למידה שונים, התואמים לכאורה את רמתם ויינוותלמידים מ
  .הן מופרכות לחלוטין –הבדלים ושניתן למדוד אותם  שיש –בישראל, מיום היווסדה, למרות ששתי הטענות 

לגבי היכולת שלנו למדוד את הבדלי הכישרון, יש היום הסכמה רחבה שהמבחנים אינם הוגנים ואינם 
מבחני "מנת משכל", כולם מוטים לטובת ילדים  –מבחני שפה, מתמטיקה, "ידע כללי", ובמיוחד  .מהימנים

מבחני המדידה המופרכים, מופרדים ילדינו בדרכים שונות, מתוך שאיפה  יסבסמרקע חברתי כלכלי גבוה. על 
והפרדה   ,הפרדה למגמות לימוד שונות, ליצור קבוצות לימוד הומוגנית ככל שניתן. כך בהפרדה להקבצות

לבתי ספר עיוניים ומקצועיים. הפרדה נוספת נעשית באמצעות סוגים שונים של הנשרה: העברת תלמידים 
ההפרדה   .ו בתי ספר אחרים, חזרה על שנת לימודים פעם נוספת והנשרה מלאה ממערכת החינוךלכיתות א

כגורם לאי שוויון כל מנגנוני ההפרדה פועלים לרעת התלמידים מרקע חברתי כלכלי נמוך, ומגבירים את האי 
ית ספר שבו יש שוויון. מרגע שממיינים את התלמידים החלשים החוצה, הם עוברים להקבצה או לכיתה או לב

תלמידים חלשים כמותם, ורמת ההוראה יורדת בהתאם. בנוסף, לנוכח התיוג נפגעים הערך העצמי 
הפיתרון   .והמוטיבציה של התלמידים החלשים. כך הם נכנסים למעגל קסמים של החלשה חוזרת ונשנית

ל הקבצה או הפרדה בין בתי ספר הטרוגניים, שאין בהם שום צורה שהוא חינוך שמציע ד"ר שלמה סבירסקי 
 בעולם ויש כבר ,(Inclusive Education) "תלמידים. החזון הזה, בצורתו המלאה, נקרא "חינוך כוללני

 .הפערים בין תלמידים על רקע חברתי כלכלי מצטמצמיםשלו היא ש ניסיונות מוצלחים ביישומו. התוצאה
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