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בלי מורים, בלי ילקוט, בלי צלצול להפסקה 
רן שפירא
הופיע ב"הארץ", 22/12/1996.
מאיה רוזנצווייג-גופר, בת 9, אינה ממהרת כל בוקר לבית הספר, אלא לומדת בבית - מה שהיא רוצה ובשעות שהיא בוחרת. כמוה יש בארץ עוד כמה ילדים. משרד החינוך עוד לא החליט איך להתייחס לחינוך הביתי, ובחודש הבא תתכנס ועדה לגבש המלצות 


השעה כמעט עשר, ועמירם גופר מתפנה ללחמנייה ולכוס התה המצפות לו על השולחן. בחדר הסמוך, ליד המחשב, יושבת בתו מאיה. זהו בוקר יוצא דופן. בדרך כלל נמצאים בבית בשעות אלה רק מאיה ואביה. היום מבלה אתם גם אחת מחברותיה, שלא הלכה לבית הספר בגלל הצטננות. 
מאיה, בת תשע, לא נכנסה מעולם בשערי בית הספר. הוריה, עמירם ומיכל רוזנצווייג-גופר, החליטו למנוע ממנה את ההתמודדות עם מה שנראה להם מערכת כפייתית, מעודדת קונפורמיות, שרוב הידע שהיא מעבירה לתלמידיה אינו רלוונטי לחיים בעולם המודרני. אבל, הם אומרים, אם יום אחד היא תחליט שהיא רוצה בכל זאת ללכת לבית ספר, לא יעמדו בדרכה. 
הוריה של מאיה, תושבי היישוב הקהילתי אבירים בגליל העליון, סבורים כי מערכת השעות המתוכננת, הנורמות שמכתיבה חברת הילדים בבית הספר והצורך למלא מטלות שקבעו מורים ומפקחים, מדכאים את הסקרנות והופכים את הלימודים לעול מעיק. במקום כל זה הם מציעים לבתם חופש בחירה. איש אינו מכתיב לה מתי לקום, מה לאכול או איך להתלבש. איש גם אינו מציב לפניה רף המודד את רמת הידע שלה. 
מאיה לבדה קובעת מה תלמד, ובאילו אמצעים - מחשב, ספרים, חוברות וכו'. לדברי אביה, חופש הבחירה שניתן לבתו מאפשר לה ללכת בעקבות סקרנותה ולחפש תשובות לשאלות המטרידות אותה, בלי התערבות מבחוץ, גם לא של הוריה. כך היא גם לומדת שהאחריות לעיצוב אישיותה מוטלת על כתפיה שלה, ולא על איש מלבדה. 
המלים אחריות וחופש בחירה עולות גם בשיחה עם רני וחדוה כשר, המתגוררים בבית ספר שדה חרמון. בתם הגדולה רז עדיין לא הגיעה לגיל שבו עליה להיכנס למסגרת חינוכית לפי חוק חינוך חובה, אך הם יודעים כבר כי במקום ללכת לגן תישאר רז בבית, עם אמה. גם לבית הספר אין בכוונתם לשלוח אותה. 
 אנחנו חושבים, אומר רני כשר, שכל אדם צריך להיות חופשי לבחור את דרכו בחיים, ועליו להיות אחראי להחלטות שהוא מקבל. מי שמחליט להביא ילדים לעולם, צריך להיות אחראי גם לחינוכם. אלא שרוב ההורים מעבירים לפחות חלק מהאחריות הזאת למישהו אחר - המדינה, משרד החינוך, בית הספר. 
הטלת האחריות לחינוך הילדים על כתפי המורים, המנהלים והמפקחים, הוא מוסיף, גורמת לעתים קרובות למאבקים בין ההורים לילדיהם (למשל, כאשר הישגי הילדים אינם עומדים בציפיות ההורים) או בין ההורים לבית הספר. מאבקים אלה יוצרים מתח, הפוגע בילדים, בהישגיהם בלימודים וביחסיהם עם הוריהם. 
השארת הילדים בבית יכולה למנוע היווצרות מתחים מסוג זה, אך היא מעלה קשיים אחרים. צעד כזה מחייב, למשל, כי אחד ההורים יפסיק לעבוד וישקיע את עיקר זמנו בטיפול בילדים. רוב ההורים יתקשו לעמוד במעמסה הגופנית והנפשית הכרוכה בבילוי זמן רב כל כך עם צאצאיהם. 
 ההורים שהחליטו להשאיר את ילדיהם בבית אינם מתעלמים מקשיים אלה, אך הם סבורים כי הצליחו להתמודד אתם באופן מניח את הדעת. במשפחת רוזנצווייג-גופר נופל עיקר עול הפרנסה על כתפיה של מיכל, אדריכלית במקצועה. עמירם מבלה את רוב זמנו עם מאיה, ומסייע לרעייתו בשיווק ובניהול. משפחת כשר החליטה להפקיד את הטיפול בילדים בידיה של חדוה. רני משקיע שעות רבות בעבודה, אך שכרו אינו גבוה. בני הזוג מצליחים להסתדר איכשהו. 
 דווקא העובדה שהילדים אינם הולכים למוסדות חינוך מסייעת להם לחסוך כסף, אומרת כשר. שכניה, היא מציינת, משלמים כ-1,000 שקל בחודש בעבור החזקת ילד במוסד חינוך. 
לשיחה עם משפחת כשר מצטרפים ארנה וצפריר שפרון, הגרים גם הם בצפון הארץ. ארבעת ילדיהם הגדולים, כולם בגיל חינוך חובה, אינם מבקרים בבית הספר. 
ארנה, המטפלת בילדים, מודה כי מדובר בעבודה שבצדה לא מעט קשיים. עם זאת, היא מוסיפה, הלחץ שבו נתונים הורים הצריכים לשלוח בכל בוקר 4-3 ילדים לבית הספר אינו קטן יותר. 
 מאז שילדיהם אינם הולכים לבית הספר נחסך מבני הזוג שפרון הצורך להעיר אותם בשעה היעודה ולצייד אותם בכל הדרוש להם. כל אחד מבני הבית מתעורר בשעה הנוחה לו, וקובע לעצמו את סדר היום. 
ארנה וצפריר שפרון, שיחד עם רני וחדוה כשר עורכים את העלון "באופן טבעי", שמעל דפיו מקיימים הורים רב-שיח מרתק בשאלות חינוכיות שונות, מעידים כי ההחלטה להוציא את ילדיהם ממערכת החינוך הממוסדת היטיבה עם כל בני המשפחה. הם אומרים כי כבר כשבנם הגדול החל לבקר בגן החלו לחשוב על אפשרות להשאיר אותו בבית, אך אז לא ידעו כי קיימת אפשרות מעשית לממש את רצונם זה. בישראל אמנם נוהג חוק חינוך חובה, אך סעיף 5 בחוק מאפשר לשר החינוך לפטור משפחות המעוניינות בכך מהחובה לשלוח את ילדיהן לבית הספר. 
לפני כשנתיים וחצי נודע להם כי אמנון רובינשטיין, אז שר החינוך, אישר למשפחה המתגוררת במטולה לחנך את ילדיה בבית. הם שיגרו מכתב לוועדת החינוך של הכנסת, שבו ביקשו מחבריה לסייע להם לקבל אישור כזה. 
אחרי שהמתינו חודשים אחדים בלי שזכו לתגובה כלשהי, החליטו לכתוב ישירות לשר החינוך. החודשים נקפו, שנת הלימודים חלפה וגם החופש הגדול כמעט שהסתיים, ותשובתו של השר בוששה לבוא. לקראת פתיחת שנת הלימודים החדשה החליטו בני הזוג שפרון כי ילדיהם לא יחזרו לבית הספר, עם אישור רשמי או בלעדיו, וכך עשו. מאז עברה כבר שנה וחצי, והילדים בבית. 
במשרד החינוך, מתברר, לא היו אדישים לחלוטין לרצונן של משפחות שונות להוציא את ילדיהן מבית הספר. באמצע הקדנציה שלו אישר רובינשטיין שתי בקשות של משפחות שביקשו לחנך את ילדיהן בבית. בעקבות האישורים האלה, אומרת יהודית דנילוב, מרכזת הוועדה לחינוך ביתי במשרד, קיבל השר עוד כמה פניות בעניין. ביניהן היתה בקשתם של ארנה וצפריר שפרון, אולם מאז לא אושרה כל בקשה. 
אחרי שעל שולחנו הונחו 12 בקשות לחינוך בבית הקים רובינשטיין את הוועדה לבדיקת הסוגיה. הוועדה, שבראשה עמד פרופ' דוד גורדון, אז יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, עיינה בספרות הרלוונטית שפורסמה בהקשר זה בעולם, בדקה את כל ההיבטים הקשורים בחינוך בבית וגיבשה רשימת עקרונות שיאפשרו להנהיג אותו באופן מוסדר גם בישראל. מלבד גרמניה, ישראל היא המדינה היחידה בעולם המערבי שבה אין להורים אפשרות רשמית לחנך את ילדיהם בבית. 
על פי ההערכות, יש בארץ כמה עשרות משפחות המעוניינות בחינוך ביתי, ורק משפחות ספורות המיישמות זאת.  שר החינוך אימץ את המלצות הוועדה, וראשי המשרד הציעו לנסות לבחון את יישומן במשך שנה. באותו שלב הגיש מנהל מחוז הצפון במשרד החינוך, ד"ר דורון מור, ערעור על ההמלצות. 
במכתב ששיגר לפרופ' גורדון העלה ד"ר מור כמה חששות מפני השפעותיו של החינוך הביתי. בין השאר טען, כי לילדים שיתחנכו בבית הוריהם יחסרו חיי החברה, שיתוף פעולה ועבודת צוות עם ילדים אחרים; הרוב המכריע של הפניות לחינוך ביתי יהיו על רקע של קונפליקט בין המשפחה לבית הספר; מתן אישור לחינוך ביתי עלול לאפשר התפתחות מגמות פונדמנטליסטיות ואנרכיסטיות; בקשות לחינוך ביתי עלולות לשמש מסווה לקבוצות הורים מאורגנות המעוניינות בהקמת בתי ספר פרטיים; אישור של חינוך בבית יטיל עומס כבד על מפקחי משרד החינוך, שיידרשו לאשר תוכניות לימוד שיגישו ההורים ולבדוק אם הם עומדים בהן. 
השגותיו של ד"ר מור, שהוגשו זמן קצר לפני הבחירות, חייבו דיון מחודש בנושא. הוועדה בראשות פרופ' גורדון החלה לדון בערעור, אולם אז התחלפה הממשלה ואתה צמרת המשרד. 
פרופ' עוזר שילד מונה על ידי זבולון המר ליו"ר המזכירות הפדגוגית והחליף את גורדון גם בתפקיד ראש הוועדה הדנה בחינוך הביתי. הוא זימן את הוועדה לדיון מחודש, האמור להתקיים ב8- בינואר.
ההורים מגיבים על השגותיו של מנהל מחוז הצפון בתערובת של זעם וגיחוך. כמה סעיפים במכתבו של ד"ר מור, אומר רני כשר, מדיפים ריח של טוטליטריזם וחוסר ידע משווע על מהות החינוך הביתי. החשש שמחינוך בבית ייצאו ילדים שיתקשו להשתלב בחברה מנותק מהמציאות. נכון שילדים המתחנכים בבית אינם נפגשים עם מאות ילדים בכל יום, אבל מכאן לא נובע שאין להם קשרים חברתיים עם ילדים בשכונה, או במסגרות לא פורמליות כמו חוגים. מלבד זה, שואלים יתר ההורים, האם בין הילדים המתחנכים בבית הספר אין כאלה שהמושגים שיתוף פעולה ועבודת צוות זרים להם? 
גם החשש מפני התפתחות מגמות אנרכיסטיות וקיצוניות הוא חסר שחר, מוסיף כשר. החינוך הביתי אינו כת או מפלגה. המכנה המשותף היחיד לכל המשפחות המעוניינות ללכת בדרך זו הוא רצונן לקבל אחריות מלאה לחינוך ילדיהן. כל משפחה המחליטה לקבל עליה את האחריות לזמנם של ילדיה מפתחת דרכי לימוד המתאימות לה ולאורח חייה. ומלבד זה, החינוך במסגרות ממוסדות לא מנע את התפתחותן של מסגרות חברתיות שבהן נפוצו מאוד בשנים האחרונות ההקצנה וחוסר הסובלנות. 
החינוך בבית, מוסיף צפריר שפרון, מנוגד מטבעו לכל ניסיון ליצור התארגנות כוחנית ופוליטית. בתוך התא המשפחתי אין תוקף לקיצוניות. התא המשפחתי יוכל לתפקד רק אם חבריו יתייחסו זה אל זה בכבוד הדדי ולכל פרט תינתן אפשרות להגשים את עצמו. החינוך בבית מאפשר יצירת מסגרת כזאת, שבה מיטשטשים הגבולות בין מחנך לחניך - אומרים ההורים - וההורה לומד מילדיו לא פחות, ואולי יותר, מכפי שהוא מלמד אותם. 

מדיטציה, יוגה ותרגילי חשבון 
במבנה קטן ביישוב הקהילתי הררית, בגליל התחתון, מתכנסים בכל בוקר ארבעה ילדים. יומם נפתח במדיטציה ובתרגילי יוגה, ואחריהם מתפנים התלמידים לשיעורי חשבון, עברית, היסטוריה, אמנות ומדע. אולי על כך יכול היה להסתמך ד"ר דורון מור כשטען כי בקשות לחינוך ביתי עלולות לשמש מסווה לקבוצות הורים מאורגנות המעוניינות בהקמת בתי ספר פרטיים. 
זה שנים אחדות שחלק מתושבי הררית, העוסקים במדיטציה טרנסצנדנטלית, מבקשים לפתוח ביישובם בית ספר שבו יתחנכו ילדיהם לפי שיטתו של המהרישי. עד לאחרונה התקשו להוציא את רצונם מהכוח אל הפועל, בגלל מחסור במורים שהוכשרו להוראה בשיטה זו. 
באביב האחרון החליט יגאל ערן, מורה למדיטציה, לקבל עליו את ניהול הפרויקט. הוא הרכיב תוכנית לימודים המשלבת בין תורת המהרישי לתכנים המקובלים בבתי ספר ממלכתיים. לדבריו, ראשי מערכת החינוך במועצה האזורית התייחסו להצעתו ברוח חיובית, אך הובהר לו כי כדי לקבל אישור לפתיחת בית ספר בשיטת המהרישי עליו לעבור מסלול מכשולים ביורוקרטי. 
ערן, ששמע על האישור שקיבלו שתי משפחות לחנך את ילדיהן בבית, הבין כי נפתח לפניו אפיק המאפשר לו להעניק לילדים ביישובו חינוך בדרך שהוא מאמין בה, בלי שיידרש להתרוצץ בין לשכות למשרדים ולפקידים. 
בתחילת שנת הלימודים הנוכחית עוד נסעו כל ילדי הררית לבית הספר האזורי, אך מ20- באוקטובר נשארים ארבעה מהם - שניים ממשפחת ערן - בתוך היישוב. רוב ההורים, אומר יגאל ערן, אינם מוכנים להסתכן בהוצאת ילדיהם מבית הספר.  לדבריו, הלימודים במבנה שהקצה היישוב מתנהלים באווירה מאוד לא פורמלית, ומבחינה זו מזכיר החדר הקטן את בתיהן של משפחות שילדיהן אינם הולכים לבית הספר. 
עם זאת, בניגוד לילדים המתחנכים בבית, זמנם של אלה הלומדים בהררית אינו נתון לאחריותם הבלעדית. הלימודים מתחילים ומסתיימים בשעות קבועות, ותוכנם נקבע על ידי ערן ויתר המורים. הם עושים מאמצים רבים כדי שהזמן המוקדש למדיטציה וליוגה והאווירה הפתוחה והנינוחה לא יפגעו יתר על המידה בהתקדמותם של הילדים. 
לעומת הורים אחרים המחנכים את ילדיהם בבית, לערן אין התנגדות עקרונית לבית הספר ולערכים שהוא מנסה להקנות לתלמידים. הוא מעדיף להשאיר את ילדיו בבית, כדי שלא יפסידו את התרגול היומי במדיטציה וביוגה. 



