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על רצפת המוזיאון

א. ובאמצע הקומה החמישית של מרכז פומפידו ראיתי
ילד — אולי בן ארבע — יושב על הרצפה ומנסה להעתיק
ציור של הצייר האמריקאי ז'אן מישל בסקיה. ראיתי אותו
עם חבילת טושים מחנות המזכרות, מנסה לפענח, אולי

באופן לא מודע, את האפשרות ליצור מורכבות כל כך
גדולה, כמעט אינסופית, מפרטים כמעט ילדותיים. ראיתי

אותו מנסה להבין את הקומפוזיציה, את היחסים, את
החופש הכל כך מובהק שיש בציורים האלה, שיש בכלל
במרחב הזה של האמנות המודרנית של החלק האחרון

של המאה העשרים. הנה הוא מצייר ראש של שלד, הנה הוא מוחק אותו, הנה הוא מצייר
ידיים ארוכות, צרות, פרושות לצדדים. הוא עובר עליהן שוב, להדגיש את השבריריות, את

החרדה. הנה הוא מנסה להעתיק את הכיתוב הלבן על רקע שחור. הנה הוא מתרגז,
תולש את הדף ומתחיל מהתחלה. הנה הוא רץ לאמא שלו ומראה לה ושוב חוזר, ושוב

מתחיל מהתחלה. ובמשך כל הזמן שהסתובבתי ראיתי אותו שם, מרותק לציור, כמעט לא
זז, לא בוכה, לא אומר שהוא "רוצה הביתה". יחד אתו ראיתי עוד לפחות ארבעה או

חמישה ילדים כאלה. כולם מרותקים, כולם מנסים לפענח.

ב. ובאותו יום שראיתי אותו נפתחה שנת הלימודים בישראל. החדשות הישראליות היו
מלאות בקלישאות הידועות (חשיבות החינוך, דאגה, העומס בכיתות). וכמעט אף אחד לא

דיבר על תוכן, על מה לומדים. כלומר, כמובן, דיברו על תוכן, הפריחו סיסמאות לאוויר.
אבל שוב באופן השטוח, האוטומטי, הזה שלא באמת מנסה לאתגר במשהו את מה

שכבר קיים, ידוע. המלים "אחר" ו"משמעותי" כיכבו. ופתאום, בפומפידו, תוך כדי שקיעה
אל עבודת הווידיאו של נירה פרג, שמתארת חרדים מציבים מחסומים רגע לפני שבת

("שבת 2008"), נזכרתי בתחושת החנק ההיא של היום הראשון ללימודים. ולא, לא בגלל
עצם המסגרת, אלא דווקא בגלל השעמום, דווקא בגלל התחושה שהמקום שאתה הולך
אליו לא ייקח אותך לשום מקום. התחושה שהמקום הזה, בית הספר, מערכת החינוך,

ינסה שוב לדחוף אותך אל תוך הקופסה שמעוצבת בעבורך. הקופסה שמעוצבת בעבור
כולם. זו שאם תחרוג ממנה תקבל עונש. זו שאם תמריא ממנה — תקבל מכה בראש.

ג. ובאמת מערכת חינוך, שבסוף, במציאות, מעבר למלים היפות, מקדשת "חמש יחידות
בפיזיקה", שכל עניינה הוא קריירה, כלומר, כסף, מערכת חינוך שהיא רק מראה של

החברה שבה היא מתקיימת, ואינה יוצרת מציאות — והרי אין גוף חזק יותר, אולי בצד
צה"ל, שמעצב את החברה הישראלית יותר ממערכת החינוך — מערכת חינוך כזו
מעקרת את כל העיסוק בחופש, בחירות המחשבה, באינסוף. מערכת חינוך כזאת

מחדירה לתלמיד שמה שהיה הוא שיהיה, שאי אפשר באמת לשנות. "תשלב ידיים
ותשתוק".

עוד כתבות בנושא

ד. ובמערכת חינוך כמו שאני למדתי רוב הילדים שסיימו 12 שנות לימוד לא יודעים מי זה
אפלטון. הם גם בטח לא יודעים מי זה ז'אן מישל בסקיה או מודליאני. הם בטח לא יודעים
מי זה חיים סוטין. ולא, לא מעניין אותם לראות אמנות רנסנס בגודל טבעי. הם אולי שמעו

את השם פיקאסו. אבל אם תראה להם איזו יצירת מופת שלו, הם לא יידעו לזהות. ולא, זו
לא איזו התנשאות או נפיחות לדבר על כך שחשוב להכיר את אפלטון. אפלטון, כמשל,

כמושג מייצג, הוא המהות של חלק גדול מהערכים שעליהם עומדת חברה מפותחת,
מוסרית. מערכת חינוך שבה חלק גדול מאוד מהבוגרים לא מכירים "אפלטון", לא מכירים
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הצג לפי פופולריותהצג לפי דירוגמהאחרונה לראשונהמהראשונה לאחרונה

הצג את כל התגובות פתוחות
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0 2 ואתה מאמין שבורות בוגרי מערכת החינוך נובעת מקידוש
"חמש יחידות בפיזיקה"

22:4304.09.14אורניה
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0 0 אושוויץ-אפלטון

09:2805.09.14נפתלי
03

אמנות, מכירים ספרות מאוד מצומצמת, מערכת חינוך שמחשבת את צעדיה על פי
הביקוש בשוק ההיי־טק, היא מערכת חינוך שנכשלה. הרי מה המהות העמוקה של

מערכת חינוך? כסף? היי־טק? שיכפול תודעות?

ה. מי שמחפש את שורשי העייפות של החברה הישראלית, את הסיבות לרפיסות שלה
ביחס לעצמה, ביחס לתנאי החיים שלה, צריך להתחיל במערכת החינוך הישראלית, זו

שמלמדת על המהפכה הצרפתית מהשפה ולחוץ, זו שלא באמת מאמינה בילד שיושב על
רצפת מוזיאון ומעתיק ציור של בסקיה.

 

yair.assulin@gmail.com
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