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תקציר
המחקר הנוכחי מתבסס על העבודה המכוננת של לארי קיובן )(Cuban, 1990
על גלי רפורמות .המחקר בוחן את גלי הרפורמות במדיניות החינוכית
הישראלית מאז שנות ה .2000-הניתוח ההיסטורי של המקרה מתמקד ברפורמות
שמרניות וליברליות-פרוגרסיביות בחינוך ,ומגלה כי רפורמות אלה התרחשו
במחזוריות ,הקשורה ללחצים פוליטיים ומוסדיים שיצרו גלי רפורמות .המאמר
טוען ,עם זאת ,כי יש צורך להמשיך לפתח את התיאוריה של קיובן משום שהיא
אינה מספקת הסבר לתדירות גלי רפורמות .המאמר מציע כי מצבי ביניים
דוחפים גלי רפורמות לתדירות גבוהה ויוצרים גלי-על של רפורמות חינוכיות.
המאמר מסתיים בדיון בהשלכות של גלי-על של רפורמות חינוכיות.

 1קובץ זה הינו תרגום של המאמר הרשום מטה ,אנא השתמשו ברישום המקורי בלבד לשם אזכור:
Berkovich, I. (2017). Educational reform hyperwaves: Reconceptualizing Cuban's theories of
change. Journal of Educational Change, 18(4), 413-438.
 2תכתובת בנושא המאמר ניתן להפנות אל יצחק ברקוביץ ,האוניברסיטה הפתוחהizhakber@gmail.com -
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 .1מבוא
את ראשית הרעיון של רפורמות בחינוך ניתן לאתר באמצע המאה ה19-
) .(Cuban, 1990; Katz, 1968כשהרעיון של שינוי מתוכנן מלמעלה למטה
במערכת בתי הספר צבר פופולריות ולגיטימיות ,רפורמות רחבות היקף בחינוך
התמסדו כאג'נדה פוליטית בעלת ערך .הרפורמה רחבת ההיקף הראשונה
תועדה בארצות הברית בתחילת שנות ה 60-והתמקדה ברעיון של אינטגרציה
גזעית ) .(Gittell, 1968מאז ,רפורמות מקיפות הפכו לחלק "טבעי" בחינוך
המודרני (2000) Fullan .זיהה שלושה סוגים אפשריים של רפורמות בקנה-מידה
גדול) :א( שינוי בכל בתי הספר הנכללים באזור גאוגרפי נתון; )ב( שינוי במאות
בתי ספר וניסיון לסגל אותם למודל מסוים; ו)ג( שינוי בכל בתי הספר ברמה
הארצית .המאמר הנוכחי מתמקד בסוג האחרון.
למרות הפופולריות של רפורמות מערכתיות בחינוך במחצית השנייה של
המאה ה 20-ובתחילת המאה ה ,21-הן לעתים קרובות הצטיירו ככושלות באופן
חלקי או מלא בהשגת מטרותיהן ) .(Gaziel, 2010דפוס זה של הופעה וכישלון
של רפורמות נחקר על ידי קיובן ) (Cubanב ,1990-בעבודתו המשפיעה
" ."Reforming again, again, and againקיובן בחן את מדיניות החינוך בארצות
הברית מפרספקטיבה היסטורית ,ומצא שתכניות רפורמה ספציפיות חוזרות שוב
ושוב ,בכך יוצרות 'גלי רפורמות' ) .(reform wavesבאופן כללי ,דפוסים של
רפורמות לא זכו לתאוריות ולמחקרים רבים (1990) Cuban .הציע הסברים
אפשריים לעלייה ולכישלון המחזוריים של רפורמות .המאמר הנוכחי מרחיב את
עבודתו של קיובן בניסיון להבין את הזרזים המעורבים בתופעה של גלי
רפורמות .העבודה הנוכחית מציעה כי שילוב של תמורות דמוגרפיות ,תרבותיות,
דתיות ופוליטיות ברמה הארצית ,לצד לחצים חיצוניים הנובעים מהסביבה
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הגיאופוליטית ,משחקות תפקיד חשוב בזירוז של גלי רפורמה .ספציפית ,עבודה
זו מתמקדת בביטויים קיצוניים של גלי רפורמה ,אותם אני מכנה 'גלי-על'
) .(reform hyperwavesגלי-על אלו התרחשו במדיניות החינוך בישראל בשנים
 ,2000-2015ובאו לידי ביטוי בהבניה מחדש אינטנסיבית של מערכת החינוך
בתקופת זמן קצרה .חקר מקרה זה שם לו למטרה לספק תובנה חדשה באשר
למחזוריות המתקצרת של גלי רפורמות בחינוך ולגורמים המעורבים בדחיפה של
אותם גלי רפורמות להילוך גבוה.
המאמר מכיל שבעה חלקים .החלק הראשון מרחיב על הסיבות בעטין
קובעי מדיניות בחינוך מעדיפים רפורמות מערכתיות כאסטרטגיה העיקרית
שלהם .החלק השני מתייחס להיבטים טמפורליים הקשורים בעיצוב רפורמות.
בחלק השלישי אני מתאר את המידול הרציונלי והלא-רציונאלי של גלי רפורמות,
בעקבות עבודתו של קיובן .החלק הרביעי מתאר את ההקשר של המחקר
הספציפי ואת השיטה בה נעשה שימוש לחקר המקרה .החלק החמישי מציג את
גלי הרפורמה בהקשר הישראלי ודן בהשפעתם של לחצים פוליטיים ומוסדיים.
בחלק השישי אני מפתח את עבודתו של קיובן על ידי התייחסות למצבי ביניים
פנימיים וחיצוניים ש"אינם פה ואינם שם" כגורמים אפשריים המשפיעים על
התדירות של גלי רפורמה ומכניסים את גלי הרפורמה להילוך גבוה .לבסוף ,אני
מתייחס להשלכות של גלי רפורמה מחזוריים על שיח המדיניות החינוכית ,עם
דגש מיוחד על המעבר לשיח מבוסס-סמלים בחינוך )כלומר ,קביעת מדיניות
היפר-ריאליסטית(.
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 .2עלייתה של הרפורמה המערכתית כאסטרטגיית מפתח במדיניות
חינוך
רפורמה מערבת שינוי של היבט אחד או יותר במערכת החינוך ,לרוב באופן
שיטתי או רחב-היקף המכוון כלפי השגת סט מטרות מוגדר .בספרות זוהו כמה
סוגים עיקריים של רפורמות חינוכיות ) Elmore, 1995; Fullan, 1992; Zohar,
 .(2013הסוג הראשון כולל רפורמות מבניות או ניהוליות ,שנועדו להשפיע על
הישגי התלמידים דרך חלוקה מחדש של סמכויות רשמיות ותחומי אחריות בין
רמות שונות של מערכת החינוך .לעתים מכנים רפורמות אלו רפורמות
מבוססות-שוק כי הן משלבות רכיבים מהעולם העסקי בזירה החינוכית .הסוג
השני כולל רפורמות בתכנית הלימודים ,שנועדו להשפיע על הלמידה וההישגים
של תלמידים דרך שינוי תכנית הלימודים .הסוג השלישי מערב רפורמות
פדגוגיות או הוראתיות ,שנועדו להשפיע על הישגי תלמידים דרך שינוי אופן
העברת התכנים ושיטות ההוראה ,או הליך ההכשרה והפיתוח של מורים .לעתים
קרובות ,נוצרות רפורמות משולבות המכוונות כלפי שינוי של ההיבטים
ההוראתיים ואלו של תכנית הלימודים כאחד .רפורמות מכוונות לשינוי של
המערכת .הנחת היסוד שלהן היא שבעקבות הרפורמה מגיעה תקופת התאמה
ואז יציבות ,שמובילה לבסוף ללכידות גדולה יותר במיקוד של המערכת ) Cohen,
 .(1995בה בעת ,למרות שרפורמות מערכתיות הפכו לאסטרטגיה מרכזית של
קובעי מדיניות ,רפורמות אלה נתפסות גם על ידי חוקרים וגם על ידי הציבור
כנכשלות בהשגת מטרותיהן ).(Gazuel, 2010; Hess, 2010
הכישלון של רפורמות מערכתיות לכד את תשומת ליבה של קהילת
המחקר העוסקת במדיניות חינוך ,אשר הגיבה בניתוח פונקציונלי של גורמי
הכישלון וסיפקה מרשמים עבור הדרך האידיאלית לערוך רפורמה .זרם אחד

גלי-על של רפורמות חינוכיות

5

בספרות מייחס את כשלונות הרפורמה להנחות המוקדמות הפשטניות שיש
לקובעי מדיניות בנוגע להוראה ) ,(Cohen, 1995; Hess, 2010בטענה שבתי ספר
הם מוסדות עמידים וחסינים מפני שינוי חיצוני .לדוגמא (1992) Eisner ,טוען
שמורים עוברים תהליך סוציאליזציה ארוך שמתחיל כבר בימיהם כתלמידים
במערכת .הוא מעודד חשיבה הוליסטית בתכנון רפורמות ,שתכוון להפיק
סביבת הוראה חדשה ומקיפה )כלומר ,תעצב מטרות ,מבנה ארגוני ,תכנית
לימודים ושיטות הוראה והערכה חדשות( ).(Eisner, 2000
זרם שני של עבודות פונקציונליסטיות מזהה את הפער בין המטרות
המוצהרות של הרפורמה לבין היישום שלה כסיבה לכישלון הרפורמה .לדוגמא,
 (1996) Saraonהפנה את תשומת לבם של קובעי מדיניות לקיומן של סדירויות
ארגוניות וגם התנהגותיות בבתי ספר ,וטען ששינויים בשניהם הם הכרחיים לשם
יצירת שינוי מתמשך בבתי ספר .לפיו ,הבעיה נובעת מניסיונות הרפורמה לשנות
סדירויות קיימות ,להסיר חלק מהן ,או ליצור סדירויות חדשות )תוך התמקדות
רק בסדירויות ארגוניות מתוך ציפייה שישנו בסופו של דבר סדירויות
התנהגותיות( .חוקרים טענו ששינוי דורש מאמץ וזמן ללמוד ולהפיק תמורות
בסדירויות התנהגותיות .אולם ,לעתים תכופות ,כשמורים מיישמים את
הרפורמה ,הם מיישמים את השינויים אוטומטית ,ללא עיבוד או למידה ) Eusner,
 .(1992הסברים אלה מתמקדים ברפורמות מסוימות ,אך הפרספקטיבה
ההיסטורית מצריכה הבנה טובה יותר של הדינאמיקות הטמפורליות של גלי
רפורמה.
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 .3היבטי זמן הקשורים לגיבוש רפורמות
זמן הוא "יחידה בסיסית" מרכזית במחקר על מדיניות ) ,(Cowan, 2006אך
הסתכלות והבנה של הזמן חסרה בספרות העוסקת במדיניותNóvoa and .
 (2003) Yariv-Mashalטענו שבדרך כלל זמן מוגדר מבחינה כרונולוגית ונעשה בו
שימוש כדי לייצג שינוי .יצירת מודל להיבטים זמניים במחקר על מדיניות היא
קשה במיוחד ,ומערבת לעתים תכופות אקסיומות בהן משתמש החוקר כדי
לצמצם את המורכבות הקוגניטיבית של המודלים .לדוגמא (2002) Buthe ,הפנה
תשומת לב לפשטנות הרווחת בנוגע לזמן במודלים של תהליכי קביעת מדיניות.
לטענתו ,הם מערבים לרוב הנחות בנוגע ל"דינאמיקה" יציבה המתעלמת
מהאפשרות של שינוי במוסדות ובהעדפותיהם ,ומשלבים בדרך כלל הסברים
מעגליים למהלכים של שינוי מדיניות ,כשמשתנים בלתי תלויים מיוצגים
כתלויים .כדי לסבך את העניינים עוד יותר ,הוצע כי הדיונים בנוגע להיבטים של
זמניות והיבטים גאופוליטיים-מרחביים בניתוח מדיניות משולבים במידה רבה זה
בזה ,במיוחד בעידן הגלובלי ,כשתהליכי שינוי מתרחשים בהקשר נתון ) Cowen,
 .(2006; Nóvoa & Yariv-Mashal, 2003על כן ,לכל סוג של שינוי מדיניות יש
סגנון שונה של שינוי טמפורלי שונה ).(Cowan, 2006
גישה קונספטואלית פופולרית לניתוח דינאמיקות של רצפי מדיניות היא
גישה תלוית-נתיב ,לפיה אירוע קריטי מפר את שיווי המשקל ,משמש כזרז של
האירועים הבאים ומכווין אותם בכיוון חדש ) .(Howlett, 2009נדמה שגישה זו
שולטת במודלים המרכזיים של שאילת מדיניות ) (policy borrowingבחינוך
)למשל .(Phillips & Ochs, 2003; Steiner-Khamsi, 2014 ,לדוגמא לפי מודל
השאילה של  (2003) Phillips and Ochsדחפים שונים )למשל ,חוסר שביעות רצון
פנימי ,קריסה מערכתית ,הערכה חיצונית שלילית ,שינוי כלכלי או תחרות,
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התפתחויות חדשות בידע או במיומנויות ושינויים פוליטיים( מובילים קובעי
מדיניות לחפש ולאמץ תכניות מדיניות חיצוניות .רעיונות דומים מופיעים גם
במודל שאילת המדיניות של  (2014) Steiner-Khamsiבמהלך שלב ההחצנה,
כשמדיניות ספציפית מחוקה .מודלים אלו מאמצים במידה רבה הנמקה
ליניארית ,והם אפקטיביים במיוחד בהסבר של המשכיותה של השאלת
המדיניות ,אך הם סובלים מכמה מגבלות ,שתיים מהן רלוונטיות למוקד המאמר
הנוכחי) :א( במודלים חסרה אבחנה מבדלת של המקום והזמן של שאילת
המדיניות ,מאחר ולפחות אחד מהדחפים המובילים לשאילת מדיניות מתקיימים
במרבית המדינות ומאחר והמערכות כיום פועלות בסביבה רוויה של רפורמות
ניאו-ליברליות בעלות "ניידות גבוהה" )) .(Steiner-Khamsi, 2014ב( במודלים
חסרות הנחות בנוגע למחזוריות של מדיניות מאחר והם הובנו כדי לתאר רק
אפיזודה אחת של מדיניות .על אף שהמודלים הגלובאליים הללו מכירים
באירועים של רפורמות חוזרות ),(Phillips & Ochs, 2003; Steiner-Khamsi, 2014
הם לא שופכים אור על משך החיים של "מדיניות מיובאת" בהקשר לאומי נתון,
ועל הקשר בין אירועים.

 2.1מידול רציונליסטי ולא רציונליסטי של גלי רפורמה
מעגלי רפורמה בחינוך תועדו בכמה מערכות חינוך .חוקרים זיהו גלי רפורמה
בארה"ב )(2015) Mehta .(Henig & Stone, 2008; Mehta, 2015; Payne, 2008
הציע של"יזמי מדיניות" יש תפקיד מרכזי ביצירת תחושה של משבר לשם קידום
האידיאלים שלהם ,דבר המביא ליצירת מעגלי רפורמה .אחרים זיהו בעיות
ביישום אשר הובילו למעגלי רפורמה .לדוגמא (2008) Payne ,טען שרפורמות
יושמו באופן חד-צדדי בהתבסס על ההנחה שבתי ספר הם רציונאליים; אולם,
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בבתי ספר לא-מתפקדים רפורמות לעתים קרובות מחמירות את המצב .וגישה
שלישית הצביעה על פער בין התכנון ליישום כמקור לכישלון מתמשך ועקבי
ולמעגלי רפורמה .לדוגמא (2008) Henig and Stone ,הציעו שהבדלים בין
מודלים אבסטרקטיים ברמה הארצית לבין מודלים פרגמטיים ברמה המקומית
קשורים במידה מסוימת לכישלון ולחזרתיות של ניסיונות רפורמה .מעגלי
רפורמה דווחו גם במדינות אחרות כמו קרואטיה )למשלKovač, Rafajac & ,
 (Buchberger, 2014ואיטליה )למשל (Viteritti, 2009 ,באירופה ,כמו גם ביפן
)למשל.(Takayama, 2007 ,
אחת המסגרות התאורטיות המשמעותיות ביותר בהן נעשה שימוש כדי
לנסות להבין את ההישנות של רפורמות היא עבודתו של  .(1990) Cubanקיובן,
היסטוריון של חינוך ,מציע הבנה רחבה של הכרונולוגיה של רפורמות .הוא בחן
בהסתכלות לאחור את הרפורמות השונות בארה"ב לאורך תקופה של 100
שנים .לדוגמא ,הוא תיאר כיצד היחסים בין המורה לתלמיד והתפיסה של ניהול
כיתת הלימוד השתנו לאורך ההיסטוריה של ארה"ב בסדרה של רפורמות,
כשהם נעים בין המודל השמרני למודל הליברלי-פרוגרסיבי .המעבר בין שני
המודלים הוא לא שינוי מינורי -שתי הגישות נתפסות כשונות מאוד ,אם לא
מנוגדות ) .(Jones, 2009הגישה השמרנית מעריכה הוראה סמכותית ,מגדירה
תלמידים כקולטי-ידע פסיביים ולעתים תכופות רואה את מטרת החינוך כהכנת
התלמידים לחיי העבודה ולהשתלבות במבנה החברתי .ערכים שמרניים
התבטאו לעתים קרובות בתכנית לימודים המדגישה חינוך אזרחי או מקצועי,
ובשיטות פדגוגיות של הוראה פרונטלית ומדיניות של משמעת קשוחה בבתי
ספר .הגישה הליברלית-פרוגרסיבית שואפת לקדם ערכים אינדיווידואליסטים
ותלמידים שלומדים באופן עצמאי .תכנית לימודים השואבת מרעיונות ליברליים-
מתקדמים לרוב נוגעת במוסריות ,בחירה אישית והגשמה עצמית .היא
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משתמשת בשיטות פדגוגיות המאופיינות בפרקטיקות הוראה דמוקרטיות
ובמיקוד הוראתי בתחומים קוגניטיביים ורגשיים ,דיון קבוצתי ועבודה-עצמית.
 (1990) Cubanציין כי ניתן להציע שני הסברים רציונליסטיים לדינאמיקה
של גלי רפורמה .הראשון קשור למטפורת המטוטלת :קובעי מדיניות מנסים
להגיע לכמות והאיכות המתאימים של שינוי ,אך מוצאים שאיזון הוא דבר
שקשה להגיע אליו ומצריך כמה וכמה ניסיונות .השני מניח שיש מעגל דו-שלבי
המונע על ידי ערכים .לפי הסבר זה ,מקורם של גלי רפורמה הוא בתנאים
כלכליים המשפיעים על הרגש הלאומי אלו וקובעים מה יהיו הזהות וסדר היום
של הפוליטיקאים הנבחרים הפועלים כדי לקדם את בקשותיהם של נתיניהם.
השקפה זו מציעה שלמעגלים כלכליים-פוליטיים אלו יש משך חיים קבוע מראש
של  10-15שנים
קיובן התנגד לשני הסברים אלה וטען שהם לא נתמכו בעדויות
אמפיריות .הוא הציע שני הסברים משלו ,אשר לטעמו יותר רלוונטיים לגלי
רפורמה :הסבר פוליטי ,הטוען כי בזמנים של חוסר יציבות כלכלי וקונפליקט
ערכי פוליטיקאים פונים )מתוך מניעים אותנטיים או מניפולטיביים( למערכת
החינוך ,כי החינוך נתפס על ידי הציבור ככלי אמין לשיפור החברה; והסבר
מוסדי ,לפיו בתי ספר הם ארגונים תלויים אשר צריכים לגיטימציה ,כי הם
תלויים במימון ציבורי ותמיכה ציבורית עבור ההפעלה שלהם .על כן ,חינוך הוא
תחום רגיש במיוחד ללחץ חברתי ומגיב לו במהירות )גם אם לעתים בצורה
שטחית( כדי לאשר מחדש את הלגיטימציה שלו .יש לציין שקיובן התייחס לשני
ההסברים הלא-רציונליסטיים הללו די בקצרה ,מבלי להיכנס לפרטים או
להדגים אותם .על כן ,מחקר נוסף יכול להיות מועיל בהדגמת ההשפעות של
לחצים פוליטיים ומוסדיים על יצירה של גלי רפורמה.
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יתר על כן ,מחקר נוסף יכול לסייע בחשיפת ההשפעות הפסיכולוגיות
של גלי רפורמה על מחנכים ,השפעות בהן קיובן לא דן .עבודה אחת ששופכת
קצת אור על השלכות מסוג זה היא מחקרם של Nóvoa and Yariv-Mashal
) .(2003החוקרים מציעים לאמץ השקפה פסיכולוגית רבת-פנים על ממד הזמן,
ולהפנות תשומת לב ל"רוחב" ול"עובי" שלו .רוחב מכיל בתוכו את ההווה,
המכיל כמה סכמות משמעות כמו "זיכרונות" ו"דימיונות" .עובי לוכד בתוכו סוגים
חופפים שונים של זמניות הקשורים לשכבות היסטוריות של יחסי כוח ,תרבות
וזהות ) .(Nóvoa & Yariv-Mashal, 2003ייתכן שעבודה בסביבה של גלי רפורמה
מייצרת חוויה פסיכולוגית של הרפורמה הנוכחית כשזורה בזיכרונות של
רפורמות עבר ובדמיון רפורמות עתידיות; בניגוד לכך ,החוויות חופפות בין
שכבות של הרפורמה המשפיעות על התרבות והזהות המקצועית של מחנכים.
על כן ,מחקר המשך יכול להרחיב גם את ההבנה של נושא זה.

 .4שיטה

 4.1תיאור והקשר
ישראל היא מדינה קטנה ) 21,643קמ"ר( הממוקמת בקצה הדרום-מערבי של
אסיה ,באגן המזרחי של הים התיכון .במדינה יש משטר דמוקרטי-פרלמנטרי
) .(Rahat and Sheafer, 2007ב ,2014אוכלוסיית המדינה מנתה 8,296,000
אזרחים ,עם אחוז פוריות גבוה יחסית למדינות מודרניות מפותחות )28.3%
מהאוכלוסייה בגילאי ) .(0-14למ"ס .(2015 ,האוכלוסייה מורכבת מ79.3%
יהודים ו 20.7%ערבים )רובם מוסלמים( )למ"ס .(2015 ,התל"ג הישראלי )לפי
שווי כוח הקניה( הוא  273מיליארד דולרים )למ"ס ;(2015 ,אי השוויון בפיזור
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ההכנסה הוא גבוה יחסית עבור מדינות מפותחות ,עם מדד ג'יני של CIA, ) 42.8
.(2012
ישראל היא מקום אידיאלי לבחינת גלי רפורמה בחינוך .מערכת החינוך
הישראלית נשלטת ,ממומנת ומופעלת ברובה על ידי הציבור ,כשהמנהל שלה
מבוסס בעיקרו על היררכיה בירוקרטית ריכוזית ) Berkovich, 2014; Nir & Inbar,
 .(2003הודות לממשל הריכוזי ,מערכת החינוך הציבורי הייתה יעד לכמה וכמה
רפורמות מערכתיות במהלך ההיסטוריה .רפורמת האינטגרציה בשנות ה70-
בולטת במיוחד ,באימוצה את המבנה התלת-רמתי )יסודי ,חטיבה ,תיכון( אשר
החליף את המבנה הקודם בעל שתי הרמות ,שישלב אינטגרציה אתנית וסוציו-
אקונומית ) .(Resh & Dar, 2012מאז אמצע שנות ה ,80-המערכת חוותה ביזור
והפרטה ,שיחד עם זאת נותרו תהליכים שוליים עד תחילת שנות ה,2000-
כשהמערכת החלה לאמץ סטנדרטיזציה והערכה באופן רחב יותר ) Berkovich,
 .(2014; Feniger et al., 2012; Ichilov, 2009יחד עם זאת ,מערכת החינוך
הישראלית והממשל שלה עדיין די רחוקים מלהיות ממשל ניאו-ליברלי "טהור",
והם מכילים אלמנטים ציבוריים חזקים ).(Berkovich, 2014

 4.2שיטת חקר מקרה
העבודה הנוכחית היא חקר מקרה .השיטה של חקר המקרה מתמקדת במקרה
או בתופעה ייחודיים ,בכוונה לספק תיאור עשיר של המקרה ).(Merrian, 1988
 (2005) Stakeטען ששאלות של "איך" ו"מדוע" נמצאות לרוב במוקד החקירה
של חקר מקרה .המחקר הנוכחי הוא חקר מקרה היסטורי הכולל בחינת אורך
של המקרה הנבחר ) .(Hancock & Algozzine, 2015סוג זה של חקר מקרה יכול
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להיות מסווג כפרשני ,מאחר והוא מכוון גם להדגים וגם לפתח את ההנחות
התאורטיות בהתבסס על הנתונים שנאספו ).(Merriam, 1988, 1998

 4.3מקורות הנתונים
מקורות הנתונים עבור המחקר הנוכחי כללו דו"חות מדיניות לאומיים בתחום
החינוך; מסמכים רשמיים של משרד החינוך ,משרד האוצר והכנסת; מאמרים
מעיתונים; דיווחים חדשותיים בטלוויזיה; עבודות מחקר שלכדו את התהליך
וההקשר ההיסטורי בו התבצעה קביעת מדיניות חינוכית בישראל; רשמים
במבט לאחור של שרי חינוך ופקידים במשרד החינוך לשעבר; פרסומים של
סוכנויות בינלאומיות )למשל ,ה OECDוהבנק העולמי( על ישראל; ונתונים מתוך
מחקרים איכותניים אשר כללו ראיונות עם מנהלים ומורים.

 4.4ניתוח ומהימנות
בניתוח חקר מקרה היסטורי זה ,מטרתי הייתה לגלות מגמות ומאפיינים כלליים
במקרה הנבחר ) .(Stake, 2005מטרת הניתוח הייתה לפרק את הנסיבות של
המקרה כדי לחשוף את מאפייניו ואת השפעותיו על התופעה הנחקרת
) .(Eisenhardt, 1989מטרת הניתוח הייתה להגיע לעושר תיאורי אשר "לוקח
בחשבון את האפשרות של חיבור היסטורי בין כמה סוגי סיבות ותלות בין
נתיבים" ) .(Amenta, 2009, p. 357חשוב לציין שגם בחירת המקרה וגם הניתוח
מונחים על ידי המסגרת התאורטית ).(Tellis, 1997; Yin, 1994
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שיטת חקר המקרה היא איכותנית בטבעה ,על כן החוקר הוא כלי מרכזי
בתהליך האנליטי ) .(Golafshani, 2003נקטתי בכמה צעדים כדי להתחשב
בהטיות האפשריות הנובעות מנסיבות אלו .ראשית ,השתמשתי בכמה מקורות
נתונים ,דבר שאפשר לי להצליב נתונים שונים )טריאנגולציה( ולזהות עקביות
בממצאים בין המקורות השונים ) .(Patton, 2002שנית ,אימצתי גישה
רפלקסיבית כדי לצמצם למינימום הטיות אפשריות הקשורות להשקפות החוקר
או חוויות חיים קודמות שלו ) .(Morrow, 2005כחוקר המעורב במדיניות חינוכית
ומושפע ממנה ,באופן טבעי אני תומך באג'נדה מסוימת בחינוך .בה בעת ,הזמן
הממושך אשר נחקר במחקר הנוכחי כלל כמה שרים שסדר היום החינוכי
שלהם היה פחות ,או יותר ,לטעמי .אני ער גם למיקומי כחוקר שעבודתו עוסקת
בעיקר בביקורת על הרציונליות הבעייתית של קובעי מדיניות ועל כישלונות של
רפורמות .שלישית ,כדי להבטיח שהניתוח הפרשני שלי יעמוד בקריטריונים
הנוקשים של אישוש )ראה  ,(Lincoln & Guba, 1985השתמשתי בביקורת עמיתים
כדי להבטיח שההליך והניתוח המחקריים היו ניטרליים במידה סבירה ולא
מוטים ).(Creswell & Miller 2000

 .5ממצאים
המחקר הנוכחי מתמקד ברפורמות ארציות רחבות היקף שנועדו לשנות גם את
ההיבט ההוראתי וגם את תכנית הלימודים בבתי הספר הציבוריים בישראל .אני
משתמש במונח "רפורמה" לא בפרשנותו המצומצמת )כלומר ,מערך מוכן
מראש של תכניות מדיניות אשר תויגו מראש באופן הזה( אלא במובנו הרחב
יותר )כלומר ,מערך של תכניות מדיניות עם קשרים הדדיים בין אותן תכניות,
אשר מיושם תחת הנהגה ספציפית( .אני מציג את חקר המקרה בשני חלקים:
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ראשית ,אני מתאר את גלי הרפורמה האינטנסיביים )כלומר" ,גלי-על"( ואת
הגורמים הפוליטיים והמוסדיים שלהם; לאחר מכן ,אני מציע שמצבי ביניים
משמשים כמגברים מרכזיים של ההשפעות של תהליכים פוליטיים ומוסדיים על
גלי רפורמה ,מצבים אשר מעבירים את גלי הרפורמה להילוך גבוה.

 5.1גלי-על של רפורמות בישראל
מאז תחילת המאה ה ,21-אנו מזהים חמישה גלי רפורמה הנעים בין סדר יום
ליברלי-פרוגרסיבי לשמרני :גל שמרני ) ;(2001-2006גל פרוגרסיבי )2006-
 ;(2009גל שמרני ) ;(2009-2013גל פרוגרסיבי ) ;(2013-2014גל שמרני )-2015
היום( .ברפורמות היו מעורבים חמישה שרי חינוך :לימור לבנת )ליכוד ,מפלגת
ימין(; יולי תמיר )העבודה ,מפלגת שמאל(; גדעון סער )ליכוד ,מפלגת ימין(; שי
פירון )יש עתיד ,מפלגת מרכז-שמאל(; נפתלי בנט )הבית היהודי ,מפלגת ימין
דתית( )ראה ציר זמן בתרשים .(1
פתלי ב ט )הבית
היהודי(

לימור לב ת )ליכוד(

גדעון סער )ליכוד(

-5/2015היום

3/2001-1/2006

3/2009-3/2013

3/2013-12/2014

5/2006-3/2009

שי פירון )יש עתיד(

יולי תמיר )העבודה(

תרשים  .1ציר הזמן של שרי חינוך בישראל מתחילת שנות ה .2000-שני שרים
שכיהנו פחות משישה חודשים הושמטו; המפלגה אליה משתייך השר מצוינת
בסוגריים .ריבועים כחולים מייצגים תקופות שמרניות; ריבועים שחורים מייצגים
תקופות ליברליות-פרוגרסיביות.
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גל שמרני .תחת לימור לבנת ) ,(2001-2006משרד החינוך הכניס כמה
תכניות מדיניות שמרניות למערכת החינוך הציבורי בישראל .חלק מהיוזמות
הלימודיות והפדגוגיות הללו כללו) :א( הכנסה של מבחני הערכה ארציים
)הידועים בשם "המיצב"( ב") 2003חוזר המנהל הכללי")1/2003 ,א(;(3.1-22 ,
)ב( הכנסת תכנית לימודי ליבה בבתי הספר היסודיים )"חוזר המנהל הכללי",
)1/2003א() ;(3.1-22 ,ג( הקמת "הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך"
)הידועה כראמ"ה( ב) 2005מבקר המדינה) ;(2008 ,ד( השקת תכנית " 100מושגי
יסוד" -לימוד חובה של רשימה של עקרונות בסיסיים בציונות ,יהדות
ודמוקרטיה ,רשימה שהייתה חלק מבחינת המיצב )כנסת ישראל) ;(2007 ,ה(
הקמת ועדה שתנסח תכנית עבור השלמת ההבניה מחדש של המערכת
הציבורית תוך התבססות על עקרונות של ביזור וסטנדרטיזציה של תכנית
הלימודים )ידועה כ"ועדת דוברת"( )משרד החינוך) ;(2005 ,ו( עידוד שירות צבאי
דרך חיוב ללמד מורשת צבאית ,תקצוב ארגונים לא ממשלתיים הפועלים
בתחום זה בבתי ספר ,ויוזמות להזמנת קצינים לחטיבות הביניים כדי להעלות
את אחוז הגיוס לצה"ל )זליקוביץ' וגרינברג ,2004 ,דצמבר(; ו)ז( עידוד וקידום
רגשות לאומיים בבתי ספר )כמו העלאת הדגל ושירת ההמנון( )"וואלה!חדשות",
 29 ,2001למאי(.
גל ליברלי-פרוגרסיבי .לאחר התקופה השמרנית הגיע גל של יוזמות
ליברליות .תחת כהונתה של יולי תמיר ) ,(2006-2009משרד החינוך יזם כמה
תכניות מדיניות ליברליות) :א( הכנסת הסכם שכר קולקטיבי הידוע בשם "אופק
חדש" למערכת החינוך הציבורית בבתי ספר יסודיים ,הסכם שכלל הקצאה של
שעות הוראה פרטנית ובקבוצות קטנות ,והרחיב את הקשר האישי בין המורה
לתלמיד )מדינת ישראל) ;(2008 ,ב( השקת היוזמה אופק פדגוגי שנועדה לשנות
את המיקוד בלמידה משינון לחשיבה מסדר גבוה יותר ,כולל תכנית לשינוי
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בחינות הבגרות )המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך) ;(2009 ,ג( הוספת תעודת
תרומה חברתית לתעודת הבגרות הקונבנציונאלית ,עם דגש על עבודה
התנדבותית בקהילה )לזר 29 ,2007 ,למרץ(; ו)ד( הכפלת ההיקף של לימודי
החובה באזרחות ,המעוגנים באידיאלים ליברליים ,דמוקרטיים ורב-תרבותיים
)וואלה!חדשות 26 ,2006 ,ליוני(.
גל שמרני .תחת כהונתו של גדעון סער ) ,(2009-2013משרד החינוך
אימץ את הגישה השמרנית .היוזמות כללו) :א( מגוון תכניות שכוונתן הייתה
לחזק את הערכים הלאומיים של תלמידים ,בעיקר דרך ביקור באתרי מורשת
)נשר ולווינסון 2 ,2012 ,לפברואר(; )ב( פעילויות בבית הספר המעודדות שירות
צבאי )נשר 12 ,2012 ,ליוני(; )ג( הצבת מטרות רשמיות להשגת דירוג גבוה יותר
במבחנים בינלאומיים והוספת שעות הוראה בנושאים הקשורים למבחנים
)למשל ,מתמטיקה( )משרד החינוך ;(2010 ,ו)ד( השקת הסכם השכר הקיבוצי
עוז לתמורה ,אשר הוסיף שעות הוראה פרטניות ולקבוצות קטנות עם תשומת
לב ספציפית להישגי תלמידים ,וכלל תגמול כספי למורים על מאמציהם )מדינת
ישראל.(2011 ,
גל ליברלי-פרוגרסיבי .לאחר שסער הוחלף בשי פירון כשר החינוך,
הפכה האג'נדה ליחסית ליברלית יותר במשרד החינוך ) .(2013-2014היא קידמה
את התכניות המדיניות הבאות) :א( הקפאת תכנית הבחינות הארצית )כלומר,

המיצב( )חי 12 ,2013 ,לאוגוסט(; )ב( השקת תכנית ישראל עולה כיתה
שמטרתה להבנות מחדש את בחינות הבגרות על ידי הפחתת מספר הבחינות
וחיוב לבצע מטלות של "למידה משמעותית" המבוססות על הנעה פנימית של
הלומדים לפתח מיומנויות חשיבה ויצירתיות )משרד החינוך.(2014 ,
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גל שמרני .זמן כהונתו של פירון בתפקיד היה קצר יחסית ,ואחריו נכנס
נפתלי בנט )-2015היום( .בנט קידם כמה תכניות מדיניות שמרניות) :א( השקת
תכנית המתמקדת במתמטיקה שמטרתה להכפיל את מספר התלמידים
בנבחנים בבחינת הבגרות ברמה הגבוהה ביותר במתמטיקה )חמש יחידות(,
הקרויה לתת חמש )אודם 30 ,2015 ,לאוגוסט; משרד החינוך) ;(2015 ,ב( הבניה
מחדש של תכנית ההעשרה באומנות ותרבות כך שתכלול רק רכיבים התואמים
את הערכים הלאומיים )אביטן כהן 18 ,2016 ,לפברואר(; )ג( איסור על ארגונים
לא ממשלתיים המבקרים את הצבא להופיע בבתי ספר )וואלה!חדשות,2015 ,
 15לדצמבר(; ו)ד( שינוי האופי של שיעורי אזרחות כדי שישקפו אידיאלים
רפובליקניים-דמוקרטיים )קשתי 13 ,2015 ,לנובמבר(.
בסביבה כה היפר-אקטיבית מבחינה מדיניות כמו זו ,אנשי חינוך עומדים
מדי תקופה בפני מערך דרישות חדש ) ,(Vincent, Neal, & Iqbal, 2016והם
נדרשים כל הזמן ללהטט בין סדרי עדיפויות אשר לא מתיישבים זה עם זה ,לבין
עומס עבודה גבוה וערכים ומניעים אישיים ).(Ball, Maguire, & Braun, 2012
ראיונות עם מנהלים ומורים שנערכו באותה תקופה בישראל ) Avgar, Berkovich,
 ,(& Shalev-Vigiser , 2012ומתייחסים להשפעות של מדיניות ארצית המשתנה
תכופות על הפרקטיקה החינוכית ,מציעים כי רפורמות תכופות יוצרות סביבת
עבודה כאוטית ומלחיצה .לדוגמא ,מורה אחד פירש זאת כך – "הדרישות
המתמשכות של משרד החינוך מקשה על דברים ...הדרישות האלה לא תואמות
אחת את השנייה כמו שצריך ".מנהלים הביעו גם הם הלך רוח דומה" :משרד
החינוך הוא בעיה עבור כל בתי הספר בישראל .הוא לא יכול להניע אותה
רפורמה לאורך שנים ,כי הוא פוליטי .הוא מקצה תקציבים לשנה או שתיים
]אבל[ עד שאנחנו כבר לומדים לחיות עם זה ,השר והמדיניות הוחלפו ".כמה
מנהלים ומורים הציעו שהם עובדים "לפי הספר" ודבקים בהנחיות של משרד
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החינוך ,אך אחרים הודו שזה לא כך עבורם .מורה" :אני קצת גמיש .אני לוקח
את החוק לידיים .משרד החינוך יצר בלגאן אחד גדול ,ואנחנו מנסים למיין בין
הדברים הטובים והרעים;" מנהל" :אני מעגל פינות כל הזמן" ,במחיר של לחץ
גבוה ושביעות רצון פחותה .רשמים מקבילים של חוויות מדיניות "בשטח" ) Guba,
 (1984מצד אנשי חינוך ישראלים עלו לא רק מראיונותיי אלא גם בראיונות
שנערכו על ידי חוקרים אחרים .לדוגמא (2017) Schechter and Shaked ,דיווחו
על תגובה מטפורית דומה מצד מנהל ישראלי" :אני כמו בובה על חוט; מישהו
]במשרד החינוך[ מחליט ,מניע וקובע מה חייב להיעשות ,ואני חייב לבצע" )עמ'
 .(251התגובות של הסקטור החינוכי למדיניות של המשרד השתנו ברמה
המקומית ,בין השאר כתלות בבחירה של המנהל לאמץ תפקיד של מגשר או
חוצץ של הרפורמות ) ,(Shaked & Schechter, 2017ובתחושת הסוכנות של
המורים.

 5.2הגורמים גלי רפורמות
בעקבות עבודתו של  ,(1990) Cubanאני מציע שגלי הרפורמות הללו יכולים
להיות מקושרים לשתי קבוצות של גורמים :תהליכים פוליטיים ולחצים מוסדיים.
ביחס לתהליכים פוליטיים ,קיובן מציע ש"כששינויים כלכליים ,חברתיים
ודמוגרפיים יוצרים מהפכה חברתית ,דעת הציבור עוברת צד" )עמוד  .(8כתגובה
למערבולות החברתיות ,הממשלה פונה למערכת החינוך כתרופה למצב בעייתי,
כשהיא מונעת או על ידי כוונה אמתית לשינוי או על ידי אליטות מניפולטיביות
אשר שואפות להנציח את הסטטוס קוו .המנוע הרפורמטיבי מתודלק על ידי
הערכים המנוגדים מיסודם בחינוך ,והרפורמה הופכת לזירת קרב עבור קבוצות
אינטרס שונות.
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הדינאמיקה אפילו יותר מורכבת בחברות המאופיינות בגיוון סוציו-אקונומי
ואתני (2006) Easterly, Ritzen, and Woolcock .טענו שפוליטיקאים הפועלים
בסביבות מורכבות ,מגוונות מבחינה סוציו-אקונומית ואתנית ,לעתים קרובות
מגיעים לכדי אימוץ תכניות מדיניות רעות כדי להשיג הסכמה רחבה .המחברים
ציינו שלכידות חברתית יכולה גם להשפיע על המסוגלות של המדינה לקבל
רפורמות מדיניות .לכידות חברתית מאופיינת ב"ערכים משותפים ומטרה
משותפת בחברה ,כולל תחושת שייכות וסולידריות בין אנשים המגיעים מרקעים
שונים ) .(Cheong et al., 2007, p. 28ישראל ,אשר כבר מראשיתה הייתה מדינה
מגוונת מאד ,ראתה עלייה בגיוון ובשונות במהלך השנים כתוצאה משינויים
כלכליים ,חברתיים ודמוגרפיים.
ראשית ,הסטטוס קוו הדמוגרפי בישראל השתנה בהדרגתיות מאז תחילת
שנות ה .90-בין השנים  1990-2008חלה עליה באחוז באוכלוסייה של שתי
קבוצות מיעוטים :אחוז היהודים-חרדים עלה מ 3%ל 9%בחברה היהודית,
והאוכלוסייה הערבית צמחה מ 18%ל 24%מהחברה הישראלית בכללותה
) .(Ravhon & Malach, 2009ההגירה של יהודים מברית המועצות בשנות ה,90-
אשר כללה בעיקר אוכלוסייה חילונית ,הביאה לעלייה חדה של יותר ממיליון
אנשים )עליה של יותר מ 20%באוכלוסייה שהייתה בישראל בסוף שנות ה.(80-
חוקרים זיהו שינויים דומים באוכלוסיית התלמידים :עלייה באחוזים של תלמידים
חרדים מ 13%ל 19%ושל תלמידים ערבים מ 24%ל 26%בין Blass, ) 2000-2014
 (2004) Mathias and Sabar .(2014הצביעו על תחילת שנות ה 90-כהתחלה של
תקופה שנייה ,המאופיינת ביותר פלורליזם בתכנית הלימודים ,וייחסו עובדה זו
כקשורה באופן חזק לשינויים דמוגרפיים מרכזיים המערבים לא רק את הצמיחה
באוכלוסייה החרדית והערבית ,אלא גם את ההגירה של יהודים מברית
המועצות לשעבר .תכנית הלימודים החינוכית בתקופה זו הייתה אחידה והדגישה
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ערכים לאומיים ,עם דגש מסוים על רעיונות של שוויון ,במטרה לשמש כור
היתוך עבור חברה מולטי-אתנית המאופיינת בהגירה ).(Mathias & Sabar, 2004
מאחר וישראל היא חברה מאד מגוונת ,רב-תרבותיות הפכה לחלק מהשיח
הציבורי .אך שיח זה חושף קונפליקט בין אלו הרואים ברב-תרבותיות פרויקט
לאומי משותף שנועד לקדם סולידריות לבין אלו הרואים בו פרויקט ליברלי
).(Yonah & Shenhav, 2005
שנית ,המרחב הפוליטי הישראלי מאופיין בכמה שסעים חברתיים,
כששניים מהם מייצרים עניין במיוחד :הראשון נובע מהקונפליקט הלאומי ,השני
מקונפליקט תרבותי-דתי .מאז הקמת מדינת ישראל ב ,1948החלק הישראלי-
יהודי באוכלוסייה עמד בקונפליקט מתמשך עם מדינות ערב השכנות ,קונפליקט
שהביא כמה פעמים ליציאה למלחמה .הקונפליקט יצר גם מתחים מתמשכים
בין ישראלים יהודים לישראלים ערבים )המתגוררים בגבולות  (1948ובמידה
רבה אף יותר ,עם הערבים שהפכו לחלק מהאוכלוסייה הישראלית ב.1967
האינתיפאדה השנייה של שנת  2000והקונפליקט המתמשך עיצבו את השיח
הטעון בין ערבים-ישראלים למדינה היהודית ) .(Yonah et al., 2008לפי Pinson
) ,(2007למערכת החינוך הישראלית תמיד היו שתי מטרות מקבילות :הקמת
מדינה ובניית הלאום .אולם ,המתח בין שתי המטרות הפך גלוי יותר בשנים
האחרונות ,במיוחד בלימודי אזרחות ,כשהמתחים בין יהודים לערבים-ישראלים
התעצם .בנוסף למתח הלאומי ,קיים גם מתח דתי בישראל :כ 45%מהישראלים
היהודים בישראל מגדירים עצמם כחילונים ,כ 10%כחרדים ,כ 35%כמסורתיים,
והשאר כדתיים )הלמ"ס (2012) Ben-Porat and Feniger .(2015 ,טענו
שהמלחמה התרבותית בין המחנה החילוני למחנה הדתי היא לא ישירה ,ולעתים
קרובות מתבצעת אד הוק ,סביב נושאים ספציפיים ,באופן המייצר דינאמיקה
של קונפליקט מקוטע.
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שלישית ,ישראל ,כחלק מהשוק הגלובלי ,סבלה מההשפעות שליליות
של המשברים הכלכליים העולמיים ב 2003ו .2008שני המשברים העלו דאגות
בנוגע ליכולת של מערכת החינוך הישראלית ובוגריה העתידיים להתחרות
בכלכלה העולמית ) .(Feniger et al., 2012; Yonah et al., 2008המשבר הגלובלי
של  2003היה כואב במיוחד ,מאחר והוא הוביל לקיצוץ דרמטי בהוצאות
ממשלתיות על שירותים ציבוריים ,וביניהם חינוך ) .(Yonah et al., 2008ב,2011
במקביל לגל הבינלאומי של תנועות חברתיות ,עלתה תנועה ציבורית מקומית
אשר הפגינה ברחובות בדרישה למעורבות ממשלתית גדולה יותר ברגולציה
ובפיקוח על שירותים ציבוריים וצרכים בסיסיים ).(Avigur-Eshel, 2014
התהליכים הפוליטיים שהונעו על ידי אותם שינויים דמוגרפיים ,תרבותיים,
דתיים וכלכליים כללו פניה של הממשלה למערכת החינוך כדי לפתור את
המצב הבעייתי .דוגמא אחת לתגובה של הממשלה הישראלית לאותם שינויים
היא תכנית לימודי הליבה שאומצה על ידי השרה לימור לבנת כחלק מרכזי
בסדר היום .למרות שקשה להבחין בין כוונות אותנטיות למניפולטיביות בקביעת
מדינית ,נדמה שהתגובה הזו שירתה במידה מסוימת את האינטרסים של
האליטה האשכנזית השולטת ,שהייתה בעמדה הגמונית מאז קום המדינה.
הצמיחה הדמוגרפית של קבוצות אחרות בחברה איימה על עמדתה ההגמונית
של האליטה האשכנזית-חילונית ועל הפריווילגיות הנלוות למיקום בעמדה זו
) .(Kimmerling, 2001לפיכך ,הממשל ראתה בתכנית לימודי הליבה ,כמו נושאים
אחרים ,ככלי לשמירה על כוחה לשלוט על הקצאת משאבים ולכפיה של הידע
והערכים המועדפים עליה על קבוצות אחרות בחברה ) Markman & Yonah,
.(2010

גלי-על של רפורמות חינוכיות

22

לפי  ,(1990) Cubanבנוסף לתהליכים פוליטיים ,גם ללחצים מוסדיים יש
תפקיד בדינאמיקה של גלי רפורמות .מערכת בתי הספר צריכה "לשמור על
תמיכת ציבור בוחריהם אשר מספק לה ילדים ודולרים" ).(Cuban, 1990, p. 10
התאוריה המוסדית מתייחסת לאפקט של אלמנטים חברתיים וציפיות תרבותיות
הקשורים לסביבה החיצונית של ארגונים ומגבילות את קבלת ההחלטות
העצמאית שלהם ) .(Meyer & Rowan, 2006לפי ,(1983) DiMaggio and Powell
בסביבות מוסדיות ביותר ישנם לחצים חברתיים ותרבותיים גוברים )כלומר,
לחצים לאיזומורפיזם( שסביר שיובילו ארגונים לאמץ תהליכים דומים ומבנה
דומה .החוקרים ציינו שלושה סוגי לחצים) :א( איזומורפיזם כופה ,המתרחש
כשארגון אחד תלוי באחר מבחינת ידע ייחודי או תקציב; )ב( איזומורפיזם חקייני,
המתרחש כשהמטרות אינן ברורות או כשהסביבה הופכת יותר דינאמית ,דבר
המוביל ארגון אחד לחקות ארגון אחר הנתפס כארגון מצליח; )ג( איזומורפיזם
נורמטיבי ,המתרחש כשמכונן הליך הכשרה מתוקנן בשדה מסוים ,וכשהנורמות
והקונספציות של אנשים בנוגע למה הופך אדם למקצוען הופכות לזהות.
בהקשר של לחצים איזומורפיים בישראל ,ארצה לדון במעורבות של
"הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ופיתוח" ) ,(OECDארגון בינלאומי שמטרתו
לעודד קדמה כלכלית ומשמש כגוף מייעץ ומתאם עבור החברים בו בטווח רחב
של תחומי מדיניות .ה OECDמתואר כסוכנות הבינלאומית המשפיעה ביותר
הודות לאסטרטגיות הייחודיות שלה הנוגעות במגוון שדות מדיניות ,למומחיות
הטכנית הגבוהה שלה ,וכי היא מייצרת ושומרת על שיתופי פעולה בין-לאומיים
של מומחים ממדינות שונות ) .(Sellar & Lingard, 2014נטען כי ה OECDמפעיל
את כוחו דרך ארבע צורות של שליטה )) :(Woodward, 2009א( שליטה
קוגניטיבית ,המתגלמת בבחירת החברים בארגון בהתבסס על דמיון במחויבות
לאידיאלים ליברליים ואידיאלים של השוק; )ב( שליטה נורמטיבית ,המופעלת
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על ידי פיתוח אפיסטמולוגיה חדשה וטיפוח קהילות אקדמיות תומכות ברמה
הלאומית; )ג( שליטה חוקית ,המושגת על ידי חוזים רשמיים ,ניטור ולחץ חברתי;
ו)ד( שליטה סמויה ,המושגת דרך התנהגות טקטית המחפשת לנצל הזדמנויות
בשיח הגלובלי.
ישראל הגישה בקשה להצטרף ל OECDב) 2004משרד האוצר הישראלי,
 (2006וב 2010הוזמנה להצטרף כחברה ) .(OECD, n.d.ה OECDמייעץ בתחומי
מדיניות שונים ,אך השפעותיו בתחום החינוך הן מרכזיות בשיח הגלובלי של
ימינו .צורות השליטה הקוגניטיביות והנורמטיביות של ה OECDהן מרכזיות
בעיצוב הכוח ה"עדין" של הארגון ובהשפעתו הרחבה ברמה הארצית ) & Sellar
 .(Lingard, 2013עמדתו של ה OECDבמדיניות החינוך היא דואליסטית בטבעה:
מצד אחד ,הוא שם דגש על הישגים גבוהים יותר במבחנים הסטנדרטיים והשגת
דירוג גבוה יותר בטבלאות החינוך הבינלאומיות );(Feniger & Lefstein, 2014
מצד שני ,הוא מציע כי מערכת החינוך צריכה להשקיע בפיתוח הוראה לא
סטנדרטית ובקידום יצירתיות של תלמידים ) .(Schleicher, 2011ללא ספק,
בחינות סטנדרטיות הן דומיננטיות יותר כי הן נחשבות למדד טוב לתחרותיות
הכלכלית העתידית של מדינות .ב ,2003קובעי מדיניות ישראלים והציבור עסקו
באופן נרחב בירידה של ישראל בדירוג העולמי בבחינות ,מראש הדירוג בקרב
המדינות המפותחות בשנות ה 60-לשליש התחתון בטבלה במבחני ,TIMSS
 ,1999וקרוב לתחתית במבחני  .(Feniger et al., 2012) 2000 ,PISAכתוצאה
מההלם הציבורי לאור הדירוג של ישראל ,נשקל אימוץ או חיקוי של תכניות
מדיניות חינוכית חדשות ).(Feniger et al., 2012
הלחצים האיזומורפיים של ה OECDפועלים לא רק באופן עקיף ,דרך
הדירוג ,אלא מפעילים גם השפעה ישירה דרך "שכנוע" של ההנהגה הפוליטית.
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כל כמה שנים ,הארגון עורך פגישה של שרי חינוך )ב 2001בפריז ,ב2006
באתונה ,ב 2010בפריז( .הנושאים הנידונים הם ,לדוגמא ,למידה לאורך החיים
) ,(2001שיפור האיכות ,הממשל ,השוויון ,והתקצוב בחינוך הגבוה ),(2006
והשקעה בהון אנושי וחברתי ) .(2010הועידה מפרסמת גם מגוון דו"חות מדיניות
והמלצות מדיניות המכוונות כלפי השרים המשתתפים .ישראל נכחה בשתיים
מהוועידות הללו .ה OECDמשקיע גם בשכנוע אישי של שרים ,פקידים
ואקדמאים כדי לייצר תמיכה בתכניות המדיניות של הארגון .אנדריאס שלייסר,
מנהל הדירקטוריון לחינוך ומיומנויות ,הוא חבר מרכזי בצוות ההנהלה הבכיר של
ה ,OECDומשחק תפקיד מכריע בקידום השיח החינוכי הגלובלי העכשווי דרך
הערכה בינלאומית .שלייסר ביקר בישראל כמה פעמים בעשורים האחרונים,
נפגש עם שרים ובכירים במשרד החינוך ,השתתף בכנסים )למשל ,ועידת ITEC
של מכון ואן ליר על מורים ומדיניות הוראה ב ;2010כנס היוזמה למחקר חינוכי
יישומי על פדגוגיה בעידן המידע ,ב ;2011וועידת החינוך של ירושלים על מדידה
והערכה ,ב (2013ונתן ראיונות במטרה לקדם רעיונות של ה OECDבתחום
החינוך בקרב אקדמאים ישראלים והציבור הישראלי .העיתונים הישראלים תייגו
את שלייסר כ"שר החינוך העולמי" )דאטל 17 ,2013 ,לפברואר; קשתי5 ,2009 ,
למאי( .תמיר ) ,(2014שרת חינוך לשעבר ) ,(2006-2009הציעה שהסמכות של
ה OECDבשיח הגלובלי קשורה לשני היבטים ספציפיים) :א( מאגר הנתונים של
 ,PISAמאגר הנתונים הגדול ביותר בתחום החינוך ,המייצר כוח ריכוזי בעידן
המידע; ו)ב( הצעדים שנוקט ה OECDבקידום רשת מקומית בכל מדינה
)המתאימה ומנהלת את מבחני  (PISAהתלויה בבחינות בינלאומיות רציפות.
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 5.3החלק החסר :מצבי ביניים כמניעים של גלי רפורמות
כפי שמדגים המקרה הישראלי ,ההסברים של קיובן אפקטיביים מאוד ,אך עדיין
חסרים כוח ביאורי בכל הנוגע לתדירות הטמפורלית של גלי הרפורמה; בנושא
זה ,המקרה הישראלי יכול לספק תובנות חדשות .רמה גבוהה של לחצים
פוליטיים ומוסדיים תועדה בישראל מאמצע המאה ה 20-והלאה .מאז שנות ה-
 ,60ישראל הייתה חברה מגוונת ביותר מבחינה לאומית ,אתנית וסוציו-אקונומית.
הגיוון הזה יצר קונפליקטים ותהפוכות חברתיות ) & Gordon, 1989; Kolack
 .(Kolack, 1968; Smooha, 1978ישראל הייתה אחת המדינות הראשונות
להצטרף למבחן ההערכה הבינלאומי במתמטיקה של  IEAבאמצע שנות ה60-
) .(Feniger et al., 2012מאז תחילת המאה ה ,21-הכוח האיזומורפי של
הגלובליזציה השפיע על הרבה מדינות ,אך מרבית המדינות האחרות לא הפגינו
אותה דינאמיקה של גלי-על של רפורמות .שרת החינוך לשעבר ,יולי תמיר,
שיתפה אנקדוטה מתוך פגישת ה OECDשל שרי חינוך ב ,2006בה שלייסר הציג
בצורה יפה כיצד מצוינות ב PISAמקדמת צמיחה כלכלית .תמיר אמרה" :שרי
חינוך הריעו ודבקו בהתלהבות בהדרכתו של שלייסר כיצד לקדם את מערכת
החינוך שלהם" ) .(Tamir, 2014, p. 38לפיכך ,הכרחי יהיה לשקול עוד זרזים
אפשריים למנבאים אותם הציע קיובן.
אני מציע שתהליכים פוליטיים ומוסדיים מעצימים גלי רפורמות במסגרת
לאומית ספציפית ומכניסים את כלי הרפורמה להילוך גבוה כאשר מתקיימים
"מצבי ביניים פנימיים" ו"מצבי ביניים חיצוניים" .מצבי ביניים )או מצבים ש"הם
לא פה ולא שם"( קשורים באופן הדוק לעיקרון הלימינאליות ).(Turner, 1969
מצבי ביניים פנימיים במקרה שלנו קשורים לחוסר יציבות פוליטית ,כלומר,
הנטייה של מדינה מסוימת לעבור שינויים תכופים במשטר או בממשל )הבנק
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העולמי .(2013 ,מבלי להיכנס לסיבות לחוסר יציבות פוליטית ,באופן כללי,
חוקרים טוענים שיציבות פוליטית מאפשרת לקובעי מדיניות לתכנן מדיניות
חינוכית לטווח הארוך ולהוציא לפועל תכניות אסטרטגיות באופן מדויק ) & Nir
 .(Sharma Kafle, 2013הנושא של חוסר יציבות פוליטית הוא מרכזי בהבנה של
גלי-על עכשוויים של רפורמות במערכת החינוך הישראלית .מאז קום המדינה
ב 1948ועד סוף שנות ה ,70-הייתה תקופה של יציבות פוליטית במהלכה מפלגה
פוליטית אחת ,מפא"י ,הייתה כוח דומיננטי בפוליטיקה הישראלית ,ובפועל
ניהלה את כל התחומים במדינה ).(Medding, 2010
 (2013) Barnea, Driisfitz, and Koenigחקרו מדדים שונים ליציבות
פוליטית בישראל ומצאו שהייתה בה חוסר יציבות ממשלתית גדולה יותר מאז
תחילת שנות ה ,90-שהתבטאה בעיקר ביציבות הפנימית של הממשלה .מחקרם
מצא שמספר השינויים בזהות החברים בקואליציה הוכפל פי  4.3מאז  ,1990נתון
שמשמעו שישראל חווה שינויים תכופים יותר בהרכב הממשלה שלה ) Barnea et
 .(al., 2013המחקר מצביע גם על כך שקצב החלפת השרים בממשלה הוכפל
מאז  .1990משמעות הדבר היא ששרים מכהנים פחות זמן בתפקיד ) Barnea et
 .(al., 2013הכהונות הקצרות של שרים קשורה להזדמנויות מבניות רבות יותר
לבצע שינוי במדיניות .בתאוריות זרמי המדיניות שלו (2010) John Kingdon ,הציע
שמתוך הזרמים הרבים )בעיה ,פתרון ופוליטיקה( ,האחרון הוא החשוב ביותר ,כי
רק כשחלונות להכנסת מדיניות חדשה נפתחים ,יזמים יכולים לקדם את
פתרונותיהם לבעיות ולהניע לשינוי.
חוסר היציבות הפוליטית היא לא רק עניין מבני .היא משתקפת גם בצורת
החשיבה של פוליטיקאים ושל הציבור הישראלי .לדוגמא ,חבר הכנסת משה
גפני טען בכנסת:
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"המציאות הזו בה ממשלות מתחלפות ולא מסיימות תקופת כהונה
מלאה ,התופעה הזו ,צריך להתמודד עמה ...לאנשים נמאס ללכת
לבחירות כל הזמן .ממשלות צריכות למשול ,וכשממשלות ושרים
מתחלפים כל שנה-שנתיים ,זה מוביל לשליטה של פקידים בשירות
הציבורי" )משה גפני ,פגישה מספר  24של הכנסת 20 ,למאי.2009 ,
צוטט ב .(Barnea, Driisfitz, and Koenig, 2013
דעת הציבור משקפת את המציאות הזו .סקרים שנתיים מראים שהציבור
הישראלי חש שהשיטה הפוליטית בישראל הרבה פחות יציבה מאשר
בדמוקרטיות אחרות 55.5% :בממוצע מהמשתתפים דיווחו על תחושה של חוסר
יציבות בין השנים  .(Barnea et al., 2013) 2003-2009לאחר יותר מעשור וחצי של
רפורמות חינוכיות מתחלפות ,הרגש הכללי של הציבור הישראלי משתקף
בדיווח חדשותי של ערוץ ) 10אחד משלושת הערוצים המרכזיים בישראל(" :הם
]שרי החינוך[ יודעים שזמנם בתפקיד קצר ,והם רוצים להשאיר את חותמם דרך
עצירת הרפורמות של קודמיהם ויצירת רפורמות חדשות ,שמיושמות בדרך כלל
עד ההגעה של שר חדש ,וכן הלאה וכן הלאה .המערכת משתגעת .בתי הספר
מבולבלים ,ומערכת החינוך ,אשר מעל הכל צריכה יציבות ,סובלת מתהפוכות
משמעותיות" ) 13 ,2014לדצמבר(.
אני טוען שגלי-על מושפעים לא רק ממצבי ביניים פנימיים הנובעים
מחוסר יציבות פוליטית ,אלא גם ממצבי ביניים חיצוניים בהקשר של יחסים
בינלאומיים .מצבי ביניים חיצוניים מערבים העדר של גבול ברור ,כך שגוף
מסוים וסביבתו החיצונית אף פעם לא מנותקים ,ומצב הביניים מאפשר חדירות
לצד מובחנות ) .(Mälksoo, 2012בעקבות הטענה לפיה מרחק גאוגרפי ותרבותי
משחק תפקיד בעיצוב ההשלכות השונות של תהליכי גלובליזציה ) Welmond,
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 ,(2002אני גורס כי חצי-פריפריות המשמשות כשכבות ביניים בין אזורים
מפותחים ללא מפותחים ) (Moore & Worth, 2009מושפעות באופן קיצוני יותר
מהגלובליזציה בעקבות עמדתן הלימינלית .סוג זה של מצב ביניים נידון בעבר
על ידי  ,(1997) Higgott and Nossalהמתארים את המאמצים באוסטרליה,
בשנות ה ,90-למצב מחדש את השתייכותה האזורית של המדינה למרכז הכוח
הגאו-פוליטי החדש שעלה באזור האסייתי-פאסיפי ,דרך הפניית מאמציה
הפוליטיים ,כלכליים ,דיפלומטיים וצבאיים למטרה זו .בעקבות יחסיה
הגאוגרפים ,תרבותיים וכלכליים ,ישראל רואה באירופה נקודת התייחסות
מרכזית ,נושא שצבר השפעה גדולה על המדיניות בישראל עם ההקמה של
האיחוד האירופי באמצע שנות ה ,90-ובמיוחד עם יסוד האיחוד המוניטרי
) – Eurozoneאזור הסחר האירופאי( בתחילת שנות הDel Sarto, 2006; ) 2000-
.(Greilsammer & Weiler, 1988
ההקמה של ארגון על-לאומי כמו האיחוד האירופי )(Radaelli, 2000
שינתה באופן דרמטי את כוח המשיכה של אירופה ,וניסחה אותה מחדש
כאימפריה מודרנית ) .(Zielonka, 2006ישראל היא אאוטסיידרית באיחוד
האירופי ,אך היא הגיעה להסכם עם האיחוד בתחילת שנות הSmith, ) 2000-
 (2000) Radaelli .(2005הציע שמוסדות האיחוד האירופי אמנם הגבילו סמכות
רשמית לחייב העברת מדיניות ממדינה למדינה ,אך האיחוד משתמש בלחצים
מוסדיים כדי לעודד העברת מדיניות מסוג זה .הסיבה ליעילות כוחו האיזומורפי
של האיחוד האירופי על מדינות אשר לא חברות בו קשורה לאופיו הספציפי של
האיחוד ,כפי שהתפתח בעשורים הקודמים .לפי  ,(2006) Zielonkaלאיחוד
האירופי אין גבולות ברורים .מאחר והוא לא פיתח זהות לאומית ותרבותית
ברורה ,הוא "דוחף את האף" למדינות השונות בו כמו גם במדינות שכנות שאינן

גלי-על של רפורמות חינוכיות

29

חברות בו .לדוגמא ,במאה ה 21-מדינות שאינן חלק מהאיחוד האירופי כוונו
להאמין שיש להן פוטנציאל להפוך להיות חלק מהאיחוד.
לסיכום ,אני טוען שהמקרה הישראלי תומך בהסבר הלא רציונליסטי של
קיובן ,אך חשוב מכך ,הוא מדגים שסביר מאוד שגורמים פוליטיים ומוסדיים
קיימים יכניסו את גלי הרפורמה להילוך גבוה בתנאים של מצבי ביניים פנימיים
וחיצוניים )תרשים  .(2הסבר זה מסייע להבהיר את ההתפתחויות במדינות
אחרות ברחבי העולם ,למרות שהן עשויות להיות שונות מבחינת מצבי הביניים
שלהן ומבחינת התוכן של גלי הרפורמה.

תרשים  .2מודל של גלי-על של רפורמות בחינוך
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 .6דיון :גלי-על של רפורמות וקביעת מדיניות היפר-ריאליסטית
הספרות מכירה בכך שבחקר מקרים "הגבולות בין תופעה להקשר אינם כה
ברורים" ) .(Yin, 1981, p. 59למרות שחקר המקרה הנוכחי מתמקד בתופעה
הספציפית של גלי רפורמות בישראל ,הוא תורם להבנה של האופן בו מצבי
ביניים מגבירים לחצים פוליטיים ומוסדיים .השקפה פונקציונאלית על מצבים
לימינאליים יכולה למסגר מצבים אלה כשלבים בדרך לצורות מובנות יותר,
אולם השקפה אשר ממעיטה בערכם של מצבים אלה בדינאמיקה הפוליטית
) .(Mälksoo, 2012מצבי ביניים יכולים לספק כמה תרומות חשובות לעבודות
השוואתיות בינלאומיות :ראשית ,הם מעבירים את תשומת הלב הפנימית
מתהליכים סוציו-פוליטיים ליציבות פוליטית מבנית );(Nir & Sharma Kafle, 2013
שנית ,הם מפנים את תשומת הלב החיצונית לגבולות ולפריפריות של
הפוליטיקה הגלובלית ).(Mälksoo, 2012
הניתוח מציע שחוסר יציבות פוליטית פנימית מעודדת הזדמנויות מבניות
לרפורמה .תופעה זו יכולה להיות מובנת טוב יותר דרך עבודתו של Howlett
) .(1998כשהוא מתבסס על תאוריית הזרמים של  Howlett ,Kingdonמבחין בין
ארבעה סוגים של חלונות הזדמנויות) :א( חלונות זמן שגרתיים ,בהם אירועים
פרוצדורליים מאפשרים הזדמנויות צפויות; )ב( חלונות עודפים ,בהם נושאים
מקושרים לחלון הזדמנות פתוח; )ג( חלונות הזדמנויות מבוססים שיקול דעת,
בהם שחקנים פוליטיים פרטיים מייצרים הזדמנויות; )ד( חלונות רנדומליים ,בהם
נסיבות אקראיות או משברים מובילים לפתיחה של הזדמנויות לא רגילות.
במערכת פוליטית יציבה ,ניתן למצוא הזדמנויות עודפות ושגרתיות ,אך
הזדמנויות מבוססות שיקול דעת אינן נפוצות והזדמנויות אקראיות אינן קיימות
) .(Howlett, 1998בניגוד לכך ,אני מצאתי במערכת המאופיינת במצב ביניים,
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מתרחש מצב הפוך ,בו הזדמנויות של שיקול דעת והזדמנויות אקראיות מופיעות
לעתים יותר תכופות ,דבר המוביל לגלי-על של רפורמות .בנוסף ,ההבחנה
בניתוח לפיה הימצאות באזורים חצי-פריפריאליים של הפוליטיקה העולמית
מגבירה את הסבירות לגלי רפורמות תואמת טענות קודמות בספרות הדנות
ברעיון של "מדינה ריאקטיבית" ) .(Hynek, 2013לדוגמא ,עקב מיקומה
הגיאופוליטי של יפן בין אסיה למערב ,ובמיוחד בסמוך לארה"ב ),(Wan, 2001
קובעי מדיניות במדינה אימצו בשנות ה 80-דפוס בלתי צפוי ולא שיטתי של
קביעת מדיניות ורפורמות ) .(Calder, 1988בניתוחו את המצב ביפןYasutomo ,
) (1995הציע שהתגובתיות הבלתי צפויה הזו קשורה ליחסי הגמוניה-כפיפות,
והמאופיינים במדיניות ,המנותקת מאוריינטציה אסטרטגית ברורה .שילוב של
גורמים פנימיים וחיצוניים מגביר את התדירות של גלי רפורמות ומכניס אותם
להילוך גבוה; שילוב זה מגביר גם את העוצמה של ההשלכות של אותם גלים
באופן החותר תחת הפונקציונאליות של המערכת.
למרות שגם גלי רפורמות וגם גלי-על של רפורמות מושפעים מחוסר
יציבות פוליטית ומיחסים בינלאומיים ,ההבדל ביניהם הוא במידה בה הם
מושפעים מאותם גורמים .המחקר הנוכחי מרחיב את ההבנה שלנו בנוגע
לתדירות הרפורמות ובנוגע לאופן בו מצבים של חוסר יציבות )או יציבות(
מגבירים )או מחלישים( את ההשפעות של מנבאים בכל הנוגע למשך הזמן
) .(George, 2014השינוי במספר הרפורמות מיתרגם לשינוי איכותי יסודי גם
בקביעה וגם ביישום של המדיניות ,כשהרפורמות הופכות ללא-שיטתיות ,לא
ברורות ומנותקות מאד אחת מקודמתה .טבלה  1מראה השוואה בין מאפיינים
מרכזיים של גלי רפורמות וגלי-על של רפורמות .הטבלה מציגה טיפוסים
אידיאליים של גלי-על של רפורמות ושל גלי רפורמות ,הנדמים כייחודיים לכל
אחד מהסוגים .עם זאת ,אני מציע לראות אותם כיוצרים רצף עליו אפשר למקם
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מדינות .בחינת מקרים של מדיניות תוך שימוש בקונספטואליזציה מסוג זה יכולה
להוביל לזיהוי של צורות כלאיים המשלבות אלמנטים משני הסוגים .צורות
היברידיות כאלו יכולות להופיע ,למשל ,במדינות הנמצאות בעיצומו של מעבר
בין שתי הדינאמיקות.
טבלה  .1השוואה בין מאפיינים של גלי וגלי-על של רפורמה
רמה

פוליטיקאים
מדרג גבוה
ופקידים ממונים

מאפיין
ניסוח

בעיהa

חידוד

הבעיהb

אפשרות לבחינת
התכניתa

גלי רפורמות
חיפוש אחר
הסכמה בנוגע
להגדרת הבעיה
מתפתח לחלוטין,
או באופן חלקי,
ברמה המקומית
דרך שאילת
רעיונות ספציפיים
מהקשרים אחרים
פתרונות
פוטנציאליים
נבחנים קודם כל
בתכנית הרצה

גלי-על של
רפורמות
אין חיפוש אחר
הסכמה בנוגע
להגדרת הבעיה
תיקון מהיר דרך
שאילת תכניות
במלואן

פתרונות
פוטנציאליים
מאומצים ללא
בדיקה ראשונית
מתאימה
הצלחה
בפוליטיקה של
המדיניות
עדיפויות סותרות

הצלחה בתהליך
ההיגיון מאחורי
הצלחהc
המדיניות ו/או
בתכניות מדיניות
סדר עדיפויות
מטרות ופרקטיקות
מחנכים מדרג
אופרטיביותd,e
הולם
נמוך
d,f
עומס עבודה
עומס עבודה
תנאי עבודה
מתמשך והעדר
אפיזודי וזמן
זמן להסתגלות
להסתגלות
היקף היישוםg
יותר סביר שייווצר פחות סביר
שייווצר יישום
יישום עמוק דרך
עמוק דרך שינוי
שינוי של ערכי
של ערכי המורים
המורים ועידוד
ועידוד מורים
מורים לקחת
לקחת שליטה על
שליטה על
הרפורמה
הרפורמה
a
הערה .כדי לקבל הסבר מפורט יותר על כל אחד מהמאפיינים ראהRittel & :
Webber, 1973; bPhillips & Ochs, 2003; cMcConnell, 2010; dBall et al., 2012; eCoburn,
2005; fCollinson, & Fedoruk Cook, 2001; gCoburn, 2003
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בחינה היסטורית של ביטויים קיצוניים של גלי רפורמות מעלה שאלות
נוספות בנוגע להשפעות האפשריות על קובעי המדיניות ועל הציבור שנקלעים
לאותם גלי-על .למטה אני מציע כמה הסברים ראשוניים להשלכות של גלי-על
של רפורמות ,בהתבסס על הספרות בנושא ועל ניתוח של נתונים מתוך סקרים.
עבודתם של  (2015) Cunha and Tsoukaעל "מעגלים אכזריים של רפורמה"
מציעה כי דינאמיקה זו מייצרת תחושה של חוסר מטרה ברורה במערכת
הציבורית ,המפיקה תופעות לוואי עם אפקטים ספירליים שליליים על יכולת
המערכת לבצע .החוקרים טענו שכשאמון הציבור יורד עקב כישלונות עבר של
רפורמות ,כך יורדת גם יכולת הפוליטיקאים ליזום רפורמות חדשות .יתר על כן,
יוזמות חדשות מאבדות מאמינותן כשהן הופכות ללא יותר ממנטרה ,מבלי שהן
מתגשמות בפועל ) .(Cunha & Tsoukas, 2015הספרות הפסיכולוגית מציעה
שכשפרטים רואים פוליטיקאים כחסרי כוח או כלא אמינים ,הם מרגישים
תחושה גוברת של ניכור וציניות כלפי המערכת הפוליטית ) .(Balmas, 2014סביר
שאפקטים אלה יתבטאו לא רק ביחס למערכת הפוליטית הספציפית ,אלא גם
ביחס לשביעות הרצון של הציבור מהמערכת הציבורית .בעקבות עבודותיו של
דייוויד ברלינר על המשבר הנתפס בחינוך הציבורי ) ;Berliner & Biddle, 1996
 ,(Berliner & Glass, 2014אני תופס שביעות רצון מהחינוך הציבורי כקשור
לניסיונות רפורמה .מאחר וכל השירותים הציבוריים סובלים לעתים קרובות
מבעיות דומות ,כמו הצפה בדרישות ,אשר בדרך כלל מייצרות אכזבה ציבורית
) ,(Wolf, 1987השוואה עם מערכות ציבוריות אחרות מסייעת באופן חלקי
לשלוט באפקטים אלו ועוזרת בזיהוי ברור יותר של אפקטים של גלי-על על
מערכת החינוך הציבורית .אם נחזור למקרה הישראלי ,ניתן לראות בתרשים 3
כיצד בתקופה אותה ניתחנו במאמר זה ,שביעות הרצון הציבורית ממערכת
החינוך הציבורית הייתה בירידה .את הירידה אפשר לפרש אולי כקשורה לעלייה
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של תופעת גלי העל ) .(2001-2009קווי המגמות בגרף מייצגים תוצאות שחושבו
על ידי חלוקת ציוני שביעות הרצון ממערכת החינוך הציבורית )אשר התבטאה
בדינאמיקה של גלי העל של הרפורמות( בציוני שביעות הרצון ממערכות
ציבוריות אחרות ,כמו בריאות ורווחה )שלא התבטאו בדינאמיקה של גלי-על(.
1.25
1.2
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
שביעות רצון מהחינוך הציבוריסידרה2
שביעות רצון מהבריאות הציבורית

סידרה1

שביעות רצון מהחינוך הציבורי
שביעות רצון מהרווחה הציבורית

תרשים  .3השוואה בין מערכת החינוך הציבורית בישראל עם מערכות ציבוריות
אחרות בישראל )כלומר ,בריאות ורווחה( שלא חוו דינאמיקה של גלי-על של
רפורמה ) .(2001-2014התוצאות חושבו על ידי חלוקת ציוני שביעות רצון
ממערכת החינוך הציבורית )אשר הראתה דינאמיקה של גלי-על של רפורמות(
בציוני שביעות רצון ממערכות ציבוריות אחרות )כלומר ,בריאות ורווחה ,שלא
הראו דינאמיקה של גלי על של רפורמות( .הנתונים נלקחו מסקר של Vigoda-
 (2014) Gadot and Mizrahiשבחן גישות כלפי שירותים ציבוריים.
נדמה שהירידה הזו היא אפקט זמני ,ושעם הזמן שביעות הרצון הציבורית
ממערכת החינוך הציבורית חזרה לעצמה והתייצבה .הסבר אפשרי אחד לחזרה

הזו ניתן על ידי עבודות בפילוסופיה תרבותית אשר עוסקת ברעיון של היפר-
מציאות ) .(Baudrillard, 1981היפר-מציאות היא "דימוי של המציאות )כלומר,
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העתקים משוכפלים ללא מקור( או סימולציה של המציאות .במילים אחרות,
היפר-מציאות גולשת מהעולם האמיתי לתוך תחום של משחק חופשי של
מסמנים וסמלים" ) .(Fox & Miller, 2005, pp. 486-487בהסתמך על שלבי הייצוג
של  ,(1981) Baudrillardקביעת מדיניות היפר-מציאותית כתוצר של גלי-על של
רפורמות היא תוצאה של תהליך רב-שלבי ,בו )א( השיח הרפורמי משקף יישום
בפועל; )ב( השיח הרפורמי משומש כדי למסך את היישום; )ג( היישום מפסיק
להתרחש; ו)ד( השיח הרפורמי מתנתק לחלוטין מכל יישום בשטח .כדי
שההיפר-מציאות תהפוך לחלק מהשיח הציבורי ,כמה תהליכים מחזקים
הקשורים למדיה חייבים להתרחש )) :(Fox & Miller, 2005א( היווצרות שפע של
מקורות חדשותיים; )ב( שילוב של חדשות ובידור; ו)ג( שיווק חזק של
פוליטיקאים ורפורמות (1990) Cuban .זיהה את ההשפעה של המדיה על
התדירות של גלי רפורמות" :הגלים המשתנים של אופטימיות-פסימיות היו
נמשכים פעם על  5או  10שנים לפחות; אולם ,עם התפשטות המדיה כל
התהליך הזה עשוי לקחת שנים בודדות ואף פחות" ) .(P.9ההסתייגות המינימלית
בעבודתו בכל הנוגע להשפעה המוגבלת של המדיה נראית הגיונית כשלוקחים
בחשבון את העובדה שהעבודה נכתבה ב ,1990ושהרבה השתנה מאז בכל
הקשור לקשרים ההדדיים בין פוליטיקה למדיה החדשה והישנה .בהקשר
הישראלי ,מחקר קודם ודיווחים חדשותיים מדגימים כיצד אלמנטים אלה הפכו
לחלק מהדינאמיקה הישראלית מאז סוף שנות ה .2000-עבודות תיעדו את
העלייה של פלטפורמות אינטרנטיות כזירה תקשורתית מרכזית חדשה בכל
הנוגע למידע ושיח על מדיניות החינוך בישראל ) .(Berkovich, 2011עבודות
אחרות מצאו שגם הפוליטיקה וגם המדיה בישראל עוברות תהליך מתעצם של
פרסונליזציה פוליטית בה תשומת לב רבה יותר ממוקדת בפוליטיקאים עצמם
ולא במפלגות הפוליטיות ) .(Rahat & Sheafer, 2007דיווחים חדשותיים מציעים
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כי שרי חינוך ישראליים משקיעים תקציבים הולכים וגדלים בקמפיינים שמטרתם
לקדם תדמית חיובית לרפורמות )זמר 9 ,2009 ,לינואר; ב.ז 13 ,2014 ,.לאוגוסט(,
ואפילו ניסו להקים מחלקת יחסי ציבור מקצועית חדשה במשרד החינוך )קשתי
וסקופ 2 ,2014 ,לאוקטובר( .הספרות החינוכית מציעה כי תכניות מדיניות יכולות
להיות מנוסחות עבור מטרות סימבוליות ) ,(Rizvi & Lingard, 2010והספרות
העוסקת במדיניות ציבורית מכירה בכך שעמימות וקונפליקט סביב מדיניות
ספציפית מקדמים יישום סימבולי ) .(Matland, 1995לכן מתקבל הדעת שגלי-על
של רפורמות יפיקו דינאמיקה היפר-מציאותית של מדיניות בה סמלים ורטוריקה
מחליפים את היישום בפועל.
המטרה של מאמר זה הייתה להרחיב את התאוריה של (1990) Cuban
על גלי רפורמות בהתבסס על חקר המקרה הישראלי .באופן כללי ,נדמה
שהתאוריה של קיובן תקפה ורלוונטית לקביעת מדיניות בתחום החינוך במאה
ה .21-המחקר הנוכחי מדגים את הצורך להרחיב אותה על ידי הכללת טווח רחב
של תנאים ,כמו מצבי-ביניים שהם "לא פה ולא שם" ,המשחקים תפקיד חשוב
בקביעות תדירות הזמנים של גלי רפורמות ובעיצוב של גלי-על של רפורמות
ושל קביעת מדיניות היפר-מציאותית .למרות שבכל המדינות חוסר יציבות
פוליטית ויחסים בינלאומיים תורמים לגלי רפורמות אינטנסיביים ,חקר המקרה
הנוכחי התמקד בבחינה של מקרה קיצון .התובנות העולות ממקרים לא רגילים
מסייעות לנו להבין טוב יותר את המקרים הרגילים יותר בהשוואה אליהם
) .(Seawright & Gerring, 2008בכל הנוגע ליכולת להעביר תובנות )ראה Lincoln
 (& Gaba, 1985של המחקר הנוכחי להקשרים לאומיים אחרים ,חשוב לזכור
שמוסדות וסדר פוליטי אינם מקובעים ) .(Buthe, 2002; Fukuyama, 2014הרעיון
של גלי-על של רפורמה ומאפייניהם בהם דנו בעבודה זו יכול לשמש כדי לחקור
הקשרים לאומיים אחרים המשתנים ונעים לעבר מצבי ביניים.
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