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הקדמה – הקשר ומסגור
כל עמדה פוליטית, פילוסופית או פדגוגית מתעצבת מתוך הקשר – מתוך עולמם האישי המורכב של הכותב 

או הכותבת: אופיו, בית גידולו וניסיונו בחיים. חיבור פדגוגי זה, העוסק בתופעת הגזענות בבתי ספר יהודיים-

ישראליים בפריפריה החברתית – אינו שונה. התובנות שאציג במהלכו נסמכות על ניסיוני כמחנך בבית הספר 

בשכונת הקטמונים בירושלים ועל עיוניי האקדמיים בתיאוריות וברעיונות ביקורתיים-פוליטיים "רדיקליים"; 

אך באותה מידה, הן מבוססות גם על זיקתי הרגשית המיוחדת לילדי וילדות השכונה ועל היכרותי האינטימית 

עם הדילמות שאפיינו את חייהם )זיקה הקשורה, מן הסתם, בהיותי בעצמי יליד השכונה, בן למשפחה ממוצא 

מזרחי, דור ראשון להשכלה אקדמית(. באותו האופן, קשורות עמדותיי במאמר למתח המתקיים בתפיסת 

עולמי בין המחויבות העקרונית להומניזם אוניברסלי ולכבוד האדם באשר הוא, לבין הכרתי האינסטינקטיבית 

בחשיבותה ובעוצמתה הקיומית של הזהות המשותפת, הלאומית. כל אלו תרמו, בוודאי, את חלקם לנקודת 

המבט הבלתי שגרתית שאבקש להציע להלן, בנוגע לתופעת הגזענות והחינוך כנגדה. 

בהקשר זה, ובאותה רוח, אבקש להתייחס במאמר לזירה פדגוגית ספציפית ומוגדרת – הזירה של בתי 

הספר הממלכתיים-יהודיים בפריפריות החברתיות בישראל )אלה המשתייכים לאשכולות 

חברתיים-כלכליים 3-6(. זירה זו, שהיא הגדולה ביותר בישראל מבחינת גודל אוכלוסיית 

התלמידים שלה, היא לטעמי המאתגרת ביותר במונחים פדגוגיים, והחשובה ביותר 

במונחים דמוקרטיים – אינה זוכה להתייחסות מובחנת מספיק בספרות הפדגוגית. 

בהמשך המאמר אטען כי פרקטיקה פדגוגית המבקשת להשפיע ולחולל שינוי משמעותי 

בסוגיה קיומית הקשורה לזהות ולערכי יסוד, דוגמת זו של תופעת הגזענות, חייבת 

להתייחס אל ביטוייה הייחודיים בקרב אותה אוכלוסייה, אל יחסי הכוחות המיוחדים 

שמבנים אותה ואל צרכיהם הקוגניטיביים, הרגשיים, הקיומיים והחומריים הקונקרטיים 

של נמעניה.i ברוח זו מציע המאמר נקודת מבט )"אספקלריה"( אלטרנטיבית, שאותה אני 

מכנה במאמר "רדיקלית-קיומית", לעבר תופעה שמטרידה מחנכים ומחנכות בבתי ספר 

דוגמת אלו שבהם פעלתי אני; נקודת המבט הרדיקלית-קיומית, שאל הגיונותיה נדרשתי 

ביתר הרחבה במקום אחר,1 מבקשת להבין את מורכבותה של הסיטואציה החינוכית דרך 

חקירתה של חווית הקיום היומיומית - הרגשית, הקוגניטיבית והגופנית - של מורים 

ותלמידים במרחב בית הספר ובכיתות הלימוד. אני סבור שבהתאמות נדרשות, אפשר 

להתאימה גם לפרופילים של אוכלוסיות תלמידים בבתי ספר אחרים. 

בית הספר גבעת גונן – מרחב פדגוגי הטרוגני
בית הספר התיכון גבעת גונן שבשכונת הקטמונים בירושלים, שבו שימשתי כמחנך, חרט על דגלו את 

ערכי האינטגרציה החברתית, באותה משמעות שאינה נפוצה עוד במוסדות החינוך הציבוריים שלנו: הגיונו 

האידיאולוגי, שהלך ונשחק כבר במהלך שנות ה-2000, זימן אל בית הספר תלמידות ותלמידים יהודים 

מקבוצות אוכלוסייה מגוונות, במודל ׳האינטגרציה ההפוכה׳ )מודל שבו מגיעים ילדים מן השכונות החזקות 

אל השכונה החלשה(. השונות בין ילדי הכיתה שחינכתי הייתה עצומה ובעלת אין-ספור רכיבים: מעמד 

סוציו-אקונומי, מוצא עדתי, רקע תרבותי, כישורי למידה ולקויות, יחס לדת ולמסורת, העדפות אסתטיות, 

שאיפות קריירה, אופני התנהגות וביטוי עצמי, עמדות פוליטיות וכך הלאה; אלא שבסופו של יום, נדמה 

היה כי כל מגוון השונויות והמתחים העצום שרחש בכיתה, התכנס לכדי קונפליקט אחד, פשוט ורב-עוצמה, 

שריחף מעל מסדרונות השכבה והשכונה כל העת – זה שבין "מזרחים-ימנים" ו"אשכנזים-שמאלנים"; בין 

i אותו רכיב אידיאולוגי קריטי שצבי לם כינה "מרכיב הקולקטיב", וצבי אדר "טיב הנתון" )לם, צ׳ )2002(. במערבולת 
האידיאולוגיות – יסודות החינוך במאה העשרים. ירושלים: מאגנס; אדר, צ׳ )1972(. החינוך מהו? ירושלים: מאגנס(. 

פרקטיקה פדגוגית המבקשת 
י  ו נ י ש ל  ל ו ח ל ו ע  י פ ש ה ל
משמעותי בתופעת הגזענות 
לביטוייה  להתייחס  חייבת 
הייחודיים בקרב האוכלוסייה, 
אל יחסי הכוחות המיוחדים 
שמבנים אותה ואל צרכיהם 
הרגשיים,  הקוגניטיביים, 
ם  י י ר מ ו ח ה ו ם  י י מ ו י ק ה

הקונקרטיים של נמעניה.
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ילדות וילדים ממשפחות השייכות לאליטות המסורתיות, הוותיקות, המשכילות, האמידות, יוצאי מדינות 

אירופה )שהגיעו אל בית הספר מן החוץ( ובין ילדי השכונה, שהגיעו על-פי רוב ממשפחות עניות וחסרות 

השכלה – מזרחים, אתיופים ומהגרים מברית המועצות לשעבר. 

מעמדתו הציונית-ליברלית והסוציאל-דמוקרטית ביקש בית הספר לגשר מעל פערים, 

לדחוף למוביליות חברתית ולחנך את תלמידיו ותלמידותיו לתרכובת מורכבת של ערכים – 

ציונות ליברלית לצד ערכים הומניסטיים ואוניברסליים, מסורת יהודית לצד כבוד לכל אדם, 

תרבות ישראלית ועולמית – שוב ושוב, שנה אחר שנה, באלף דרכים שונות: בשיעורי חינוך, 

היסטוריה, אזרחות, אמנות, בטיולים השנתיים, בהפסקות, במסיבות השכבה, בפגישות 

אישיות ובעזרה פרטנית לפני הבחינה. בית הספר היה קטן יחסית )שתיים-שלוש כיתות 

בשכבה(, המורות והמורים היו מחויבים ברובם, כולם הכירו את כולם והאווירה הייתה 

טובה ודיאלוגית בעיקרה. ואמנם, ברוב הימים הרגשנו שלמרות המתחים והקשיים אנחנו 

מצליחים לחיות בשלום, לקדם, לתווך, לקרב ולגשר, אט אט, באהבה, בחיבה, בנוכחות 

ובמחויבות פשוטה המוכרת למחנכים ולמחנכות )ואהובה עליהם כל כך(. 

מתחים ואתגרים
ועדיין, אותו מתח מכונן שרחש בעומקה של חווית הקיום בבית הספר שב ועלה מעל פני השטח במגוון 

דרכים וצורות: בשיעורי היסטוריה )את ההיסטוריה של מי לומדים?(, אזרחות וחינוך אזרחי )תקציבים 

/ בחירות / חוקי יסוד( וחברה )פערים כלכליים בחברה, דילמות לקראת השירות בשטחים(, בטיולים 

השנתיים )מי מורגל בטיולי שטח ואילו מסלולים בוחרים?(, בדיונים שקיימנו במועצת המורים בנוגע 

להרכב התלמידות והתלמידים במגמות המורחבות )כמה מתלמידי השכונה לומדים ביולוגיה ואנגלית 

ברמה מוגברת?( בישיבות המחנכים )איך מערבים את הורי תלמידי השכונה באספות ההורים?( וכך הלאה; 

נוכחותה המורגשת לעולם ועוצמתה הבלתי ניתנת להכחשה של הסוגיה העדתית במרחב 

הכיתתי העידו על שורשו הקיומי )האקזיסטנציאלי( של המתח ועל נטיעתו העמוקה 

והממשית בנבכיה של סוגיית הזהות. צוות המחנכים והמחנכות השתדל להתמודד עם 

אותם אתגרים פדגוגיים, שלעיתים קרובות לוו בטרוניות ובכעסים בלתי מבוטלים, באופן 

קשוב ואמפתי ככל האפשר, להכילם ולפרשם. במבט לאחור אני סבור כי עשינו עבודה 

חינוכית ראויה – היחסים היו טובים ומכבדים והגענו הרבה פעמים להישגים משמעותיים 

עם מרבית הילדות והילדים – בניית תרבות דיון, רגישות חברתית, מחויבות ללמידה, 

הישגים לימודיים, תחושת שותפות, אחווה ואחריות בכיתה ומחוצה לה. אבל היו פעמים 

שבהן הרגשנו כי כל המבנה הפדגוגי, החברתי, הקוגניטיבי והרגשי המורכב שעל בנייתו 

עמלנו כל השנה – מאיים להתהפך על ראשנו ברעש גדול. 

פוטנציאל לקרע
אחד מאותם מקרים התרחש בכל פעם שניסינו להוביל בכיתות החינוך שלנו שיעורים וסמינרים רעיוניים 

בנושא הגזענות בכלל )כתופעה אנושית( ובתחומה של החברה הישראלית בפרט )בעיקר ביחס לערבים 

ולעובדים זרים(. פעם אחר פעם נראה היה כי שיח פדגוגי זה, שנוסח במונחים ליברליים ומתוך מחויבות 

לערכים אוניברסליים – נושא בחובו איזושהי איכות פנימית מפלגת, שהפרידה וסימנה באופן מובהק 

ודיכוטומי בין שני ציבורים בכיתה: האחד "גזען, לאומן, חשוך ונבער", והשני "נאור, הומניסט ובעל מודעות 

חברתית מכילה", לעולם בהתאם לאותה קורלציה שכנגדה נוסח פרויקט האינטגרציה בבית הספר שלנו 

מלכתחילה: מזרחים-ימנים ואשכנזים-שמאלנים, בהתאמה. נדמה היה כי כל התעסקות פדגוגית מובחנת 

בסוגיית הגזענות בחברה הישראלית מעירה ממרבצם שדים רדומים ומעוררת בקרב תלמידי ותלמידות 

השכבה תגובות רגשיות עזות, התנגדות, התבצרות ואף הקצנת עמדות. לעיתים נשאה ההתנגדות אופי פסיבי 

של אדישות והימנעות הפגנתית )"עוד הפעם זה... למי בכלל אכפת... משעמם..."(, ולעיתים אופי אקטיבי, 

שהתבטא בתגובות חריפות של זעם וביזוי )האשמות הדדיות וקריאות פוגעניות מפורשות שנזרקו בחלל 

הכיתה(. גילוייה של התופעה הוקצנו עוד יותר כאשר מסגרת השיעורים/סמינרים נעשתה בהדרכתם של 

ארגוני חינוך וזכויות אדם מן החוץ, ובהנחיית מדריכים ומדריכות מאותם ארגונים. 

האווירה העכורה והמתלהמת, שנוצרה לא אחת באותם אירועים, איימה לקרוע באבחה את המרקם החברתי 

העדין והמורכב שהושג בדי עמל פדגוגי ממשי במהלך השנה; היא פילגה, הפרידה וסימנה באופן מובהק 

וברור )גם אם מלאכותי( בין התלמידות והתלמידים בכיתה על רקע עדתי, פוליטי וסוציו-אקונומי מובהק; 

היא דחקה בילדים ובילדות לעמוד משני צידי מתרס, להקצין עמדות ולבטא אמירות חמורות, בלתי 

על  לגשר  קש  בי הספר  בית 
ליות  למובי דחוף  ל ים,  פער
חברתית ולחנך את תלמידיו 
ותלמידותיו לתרכובת מורכבת 
של ערכים – ציונות ליברלית 
ם  י י ט ס י נ מ ו ה ם  י כ ר ע ד  צ ל
ואוניברסליים, מסורת יהודית 
לצד כבוד לכל אדם, תרבות 

ישראלית ועולמית.

לעולם  המורגשת  נוכחותה 
ת  נ ת י נ י  ת ל ב ה ה  ת מ צ ו ע ו
להכחשה של הסוגיה העדתית 
על  העידו  הכיתתי  במרחב 
שורשו הקיומי של המתח ועל 
נטיעתו העמוקה והממשית 

בנבכיה של סוגיית הזהות.
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אותנטיות ובלתי אחראיות )שלא אפיינו אותם כלל ביומיום(; וגרוע מכל, היא עוררה רגשות של תסכול 

ואכזבה בקרב המחנכות והמחנכים )"איך הם יכולים להגיד דברים כאלה?", "זה מה שהן באמת חושבות?"(, 

שזוהתה כמובן בן רגע על-ידי התלמידות והתלמידים, הוסיפה לכעסם והפכה אותו לאישי 

)"המחנך הזה חושב שאנחנו מטומטמים, משחק אותה שאכפת לו"(. באופן זה שב והוכיח 

השיח השגור של החינוך נגד גזענות לא רק את חוסר יעילותו הפדגוגית/דידקטית, אלא 

אף את הפוטנציאל הגלום בו להקצנת עמדות ולקריעה של מרקם היחסים בכיתה. על 

רקע נפיץ זה החלה נוצרת בקרב צוות המחנכות והמחנכים רתיעה – ואף הימנעות 

שיטתית – מכל צורה של עיסוק בכיתה בתופעת הגזענות. 

מצב בלתי אפשרי זה הדגיש את הצורך הדוחק לבחון מחדש את הנחותיו ואת 

על  ולחשוב  נקטנו,  גזענות שבו  נגד  החינוך  הגיונותיו הפדגוגיים של מתווה 

אפשרויות לעדכונו. דיון כזה מוצע כאן דרך הצגתה של נקודת מבט )אספקלריה( 

רדיקלית-קיומית, המבקשת להעמיד במרכזו של העיסוק הפדגוגי את סוגיית הזהות 

 )identity(, להדגיש את איכותה הקיומית והפוליטית ולחקור את יחסי הכוח הפועלים 

בתהליך עיצובה. 

הממד הקיומי והפוליטי של הזהות המשותפת
בניגוד לעמדה הליברלית-פוסט-מודרנית, המעמידה במרכז עיוניה אידאל של אדם פרטי ועצמאי )אוטונומי(, 

מבקשת נקודת המבט הרדיקלית-קיומית להביא בחשבון – ואף להדגיש – את ערכה הקיומי והרגשי של 

הזהות המשותפת. על-פי נקודת מבט זו, זהות משותפת ייחודית ומבחינה נושאת בחובה מובנים קיומיים 

אקוטיים של הזדהות, משמעות, שייכות, ערבות הדדית, תחושת בית וביטחון פיזי ונפשי עבור הפרט. הממד 

המשותף של הזהות מגביל אמנם את חירותו )התיאורטית( של היחיד )את זכותו להיות ׳כל מי שירצה׳(, 

אלא שבמעתק דיאלקטי היא מקנה לזהות משמעות קיומית ממשית )קונקרטית(.ii בתחומם של מרכיבי 

הזהות המשותפת והייחודית, כפי שטען לם,2 מוקנות אמות המידה להערכתם של הדברים – של התפיסות 

החושיות )היפה, הטעים והנעים( ושל התפיסות הערכיות )הצודק, הטוב והראוי(. עוצמתה הפסיכולוגית 

של הזהות המשותפת גוזרת שתהא בבחינת ׳טבע שני׳ לאדם, טבע שאיננו פחות מטבעם ההישרדותי 

של הכשרים המולדים, האינסטינקטיביים. מרכיבי הזהות המשותפת מהווים מקור של 

עוצמה )סמלית וחומרית( לפרט, ונטמעים בנפשו ובזהותו של האדם בכוח גדול, שאיננו 

ניתן להתרה בנקל. על רקע זה מתבהרת עוצמתן של תחושות הקיפוח, האיום והפגיעה 

החריפות שמתלוות לעיתים קרובות לפרקטיקות פדגוגיות העוסקות, באופן ישיר או 

 עקיף, בסוגיות חברתיות, אזרחיות, תרבותיות, פוליטיות ומוסריות הקשורות לזהותו 

ולתרבותו של היחיד. 

איכותה הקיומית של הזהות המשותפת חושפת ממילא גם את ממדה הפוליטי: מרגע 

שמתברר כי זהות משותפת היא נכס רב-ערך, המשמש ערובה לעוצמתו של הקולקטיב, 

נעשה המאבק על השליטה בה לשדה מערכה עז ושוקק. במסגרתו, נאבקים מגזרים בקבוצה 

על ערך סמלי וחומרי – על זכותם להגדיר את גבולותיה של הזהות המשותפת ועל מקומם 

בהיררכיות המתקיימות בה. מאבק ׳פנימי׳ זה על הגמוניה )בין קבוצות מרכז ופריפריה 

מעמדית / תרבותית / גאוגרפית / עדתית וכו׳( אינו נופל בעוצמתו הפוליטית מן המאבק 

שמנהלת קבוצת הזהות המשותפת אל מול זהויות קולקטיב אחרות )המאיימות על קיומה 

מן החוץ(; אלא שבשל איום הפוטנציאל הקיומי המפרק והמערער, שגלום במאבק פנימי 

מעין זה על הזהות המשותפת, הוא נוטה להיות מודחק ולהסתתר על-פי רוב בדמותן של פרקטיקות סימבוליות 

– תרבותיות ופדגוגיות: הבחנות בין תרבות גבוהה ונמוכה, הדרה והשתקה של קולות אלטרנטיביים, דעות 
 iii.קדומות, אמירות מתנשאות, מבט מלגלג, ציניות מרומזת, צקצוק שפתיים, גלגול עיניים ושתיקות רועמות

ii ניטשה, נביאה הגדול של מגמת הפרטיות וביקורת הכלליות, הדגיש כי לא ניתן להימנע מקשרים חברתיים המבוססים על 
זהות. בני אדם, דרש ניטשה, אינם ישויות מבודדות והם "עומדים בקשרים אישיים לאין-ספור באמצעות לידה, מגורים, 

חינוך, מולדת" )ניטשה, פ׳ )1975(. מסות על חינוך לתרבות. ירושלים : מאגנס, בעמ׳ 33(.

iii המודעות לאיכותה הפוליטית של הזהות המשותפת באה לידי ביטוי במרחב הידוע בשם ׳פוליטיקה של זהויות׳. 
"פוליטיקה של זהויות היא תפישה שלפיה תפקיד הפוליטיקה והתרבות הוא לייצג את זהותם של מגזרים – מזרחים, 

נשים, הומוסקסואליים וכן הלאה, שנדחו והודרו בעבר מן הפוליטיקה ומן התרבות בידי הרוב" )גלסנר, א׳ )2005(. לאחר 

כי כל התעסקות  נדמה היה 
הגזענות  בסוגיית  פדגוגית 
מעירה  הישראלית  בחברה 
ם  י מ ו ד ר ם  י ד ש ם  צ ב ר מ מ
י  ד י מ ל ת ב  ר ק ב ת  ר ר ו ע מ ו
תגובות  השכבה  ותלמידות 
 , גדות התנ  , זות ע יות  רגש
התבצרות ואף הקצנת עמדות.

המשותפת  הזהות  מרכיבי 
צמה  עו ל  ש מקור  ים  מהוו
ו  ש פ נ ב ם  י ע מ ט נ ו  , ט ר פ ל
מכאן  האדם.  של  ובזהותו 
נובעות תחושות קיפוח, איום 
לעיתים  שמתלוות  ופגיעה 
קרובות לפרקטיקות פדגוגיות 
העוסקות בסוגיות שקשורות 

לזהותו ולתרבותו של היחיד.
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פרקטיקות סמויות אלו נושאות מטען פוליטי רב-עוצמה, הנושא פוטנציאל הדרה ודיכוי בלתי מבוטל במרחב 

הפדגוגי, החברתי והתרבותי. 

להלן אדרש אל קיומו של פוטנציאל זה בתחומו של "שיח זכויות האדם האוניברסליות", שמתוקפו, כך 

אטען בהמשך, מנוסחות רוב פרקטיקות החינוך נגד גזענות.

על ממדיו הפוליטיים של שיח זכויות האדם האוניברסליות 
נקודת המבט של גרסאותיו הפוסט-מודרניות של השיח הליברלי נוטה להתייחס בחשדנות יתרה אל כל 

זהות המוגדרת במונחים קולקטיביים. מעמדתה האינדיבידואלית, נתפס בעיקר צידה השלילי של קטגוריית 

הזהות המשותפת, כלומר בסיס הפוטנציאל הקיים בה להגביל את חירותה של הזהות הפרטית ולפגוע 

בזכות הקיום של זהויות קולקטיב אחרות.iv ביטויה הנחרץ ביותר של עמדה ליברלית-רדיקלית זו במרחב 

הישראלי התגלם בהתקפה הפוסט-מודרנית על קטגוריית הזהות הלאומית )הציונית, במקרה דנן(, שנתפסה 

כשלילית גרידא – כזהות קסנופובית שנועדה ׳להצר׳, ׳לדכא׳ ו׳לנרמל׳ זהויות אלטרנטיביות בתוכה ומחוצה 

לה.v מעמדה דומה מבקשות תפיסות אוניברסליות וקוסמופוליטיות3 לנגח נאמנויות פרטיקולריות – לתרבות, 

למדינה או ללאום ספציפי – מתוך מחויבות מוסרית לדאוג לסובלים ולמדוכאים באשר הם, ולמנוע כל 

צורה של הדרת יחידים או ציבורים אחרים.4 מבחינת העמדה האוניברסלית, לא יתכן שהשתייכות מקרית 

ללאום כלשהו תהווה בסיס מוסרי תקף להעדפה של אדם או של קבוצה ולהענקת פריווילגיות )חומריות או 

סימבוליות(. על-פי היגיון זה, זהות קולקטיבית פרטיקולרית )בייחוד זו הלאומית( "מנוגדת לצדק אוניברסלי 
ולסולידריות אנושית"5 ונתפסת בהכרח כמתכון לסכסוכים, לעוולות ולמלחמות בקרב המין האנושי.6

על פניו, מנוסחת עמדה אינטלקטואלית זו מתוך מחויבות עקרונית-הומניסטית טהורה לזכויות אדם 

אוניברסליות, ומתוך כוונה לטיפוחה של עמדת נפש מוסרית, וורסטילית, פתוחה ומכילה. אלא שמבט 

׳מפוכח פוליטית׳ מגלה כי הנטייה להוקעתה השיטתית של הזהות הלאומית והכמיהה הנשגבת אחר זהות 

אוניברסלית – אינה נטולת אינטרס בעצמה; היא איננה נעשית "לשם שמיים", ולמעשה היא מעניקה 

לאוחזים בה יתרונות סמליים וחומריים מובהקים במשחק הכוח החברתי. ברוח זאת אפשר להבין את 

טענתו המפורסמת של סקורטון כי אוניברסליזם איננו ארגומנט מוסרי, כי אם אידיאולוגיה – וככזה אין לו 

שום עדיפות אתית, שהרי בסופו של יום גם הוא מבטא ערכים פרטיקולריים ואינטרסים הדורשים חשיפה.7 

כך, לדוגמה, עמדה ׳פוסט-לאומית׳ מנוסחת כמעט תמיד מעמדה אליטיסטית של כוח וביטחון קיומי ופיזי; 

שהנה, כפי שכתבה בל הוקס כבר לפני שנים רבות: "קל יותר לוותר על זהות כשיש לך כבר אחת כזו".vi על-

פי היגיון זה, אפשר שנטען כי אידיאולוגיה אוניברסליסטית פוסט-לאומית משרתת, בין השאר, את צרכיהן 

המעמדיים )הון וסטטוס חברתי וכלכלי( של אליטות חברתיות – שמבקשות לסמן ולהבדיל את עצמן מן 

הפוסט-לאומיות, לאחר הפוסט-מודרניזם. ארץ אחרת, 27, עמ׳ 50(.

iv אין זה המקום להתעכב על מקורן הפילוסופי של עמדות אלו; עשיתי זאת בהעמקה יחסית במקום אחר: צבר, ב׳ )2013(, 
בין שחרור להעצמה – הרהורים ביקורתיים על תפיסת הזהות בגרסאותיה הפוסט-מודרניסטיות של הפדגוגיה הביקורתית. 

מגמות – כתב עת למדעי ההתנהגות, מ"ט)1(, עמ׳ 86-72.

v דוגמה מובהקת, גם אם מעט קיצונית לכך, ניתן למצוא בעמדתן השלילית של פדגוגיות פוסט-מודרניסטיות, מבית מדרשם 
של הוגים דוגמת אילן גור-זאב ואילן פפה, כלפי קטגוריית הזהות המשותפת של הציונות: "מלכתחילה", כתב גור-זאב, 

"הייתה הצלחת הפרויקט הציוני מותנית ביכולתו להתגבר על ריבוי ההיסטוריות והזהויות של קהילות ויחידים יהודים. 
החינוך הציוני גייס אב-סיפר לכיד ובלעדי שימחק או יבלע היסטוריות יהודיות מקומיות, בלתי פוריות למטרות הציוניות, 

או שיהרוס כאלה המאיימות עליה ושוללות אותה" )גור-זאב, א׳ )1999(. מודרניות, פוסט מודרניות ורב תרבותיות בחינוך 

בישראל, בתוך א׳ גור-זאב )עורך(, מודרניות, פוסט מודרניות וחינוך, תל אביב: רמות, עמ׳ 74(. באותה רוח ביקש אילן 

פפה לכרוך את קיומו של חינוך ׳רב-תרבותי׳ בישראל, בהוקעתה המוחלטת של הלאומיות הציונית ובכינונה האלטרנטיבי 

של זהות "ביקורתית, פתוחה ונטולת גבול". "חינוך רב-תרבותי בישראל", כותב פפה, "יהיה חינוך המכיר בתביעות של 

כל מי שראה עצמו נפגע מן ההוויה הציונית בעבר ובהווה )כולל השכנים, המפונים והעקורים הפלשתינים(. חינוך כזה 

יכיר בקריאת התגר של קבוצות אלה על הזהות הקולקטיבית הישראלית שהונדסה או אומצה על-ידי העילית הציונית 

בארץ, ועל-פיה מושתת סולם הערכים החינוכי במדינת ישראל" )פפה, א׳ )1999(. השתמעויות חינוכיות של רב תרבותיות 

בישראל, בתוך: גור זאב א׳ )עורך(, מודרניות, פוסט מודרניות וחינוך, תל אביב: רמות. 251-233, בעמ׳ 236(.

.Hooks, B. (1990).Yearning: Race, gender, and cultural politics. Boston: South End Press, p. 28  vi
בהקשר דומה העיר מחלב כי רק למעמדות החזקים יש את הפריבילגיה להצהיר שהם חסרי זהות פרטיקולרית, שכן 

הם "מגדירים את זהותם כאוניברסאלית, ומתכחשים לזהותם הנרמסת של המדוכאים" )מחלב, ד׳ )2006(. הרהורים על 

הזהות. בתוך : ג׳ אבוטבול, ל׳ גרינברג, פ׳ מוצפי-האלר, קולות מזרחיים, תל אביב: מסדה, עמ׳ 55.

"איך הם יכולים להגיד דברים כאלה?" ממדים קיומיים ופוליטיים בחינוך נגד גזענות  �
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ההמון ומן ה"אינסטינקט" החברתי, או כאלו שמיצו זה מכבר את היתרונות הגלומים בזהות הפרטיקולרית 

)הלאומית(, ועתה הם פונים החוצה אל העולם הגלובלי בחיפוש אחר הזדמנויות חדשות. 

בנקודה זו הולך ומתבהר טיבו של האיום הקיומי הגלום בשיח הזהות האוניברסלית ובשיח זכויות האדם 

הקשור בטבורו: באספקלריה רדיקלית-קיומית עלול להתברר כי במעטה של נאורות ופתיחות מופשטת 

כלפי חוץ – נושא בחובו השיח האוניברסלי מסר ממשי של איום ופילוג כלפי פנים. פתיחות מופשטת 

כלפי חוץ, משום שהיא מכוונת כלפי ציבורים שאינם מאיימים באמת על הקבוצה ההגמונית, ושהמחויבות 

אליהם אינה תובעת מהקבוצה ההגמונית ויתור כלשהו למעשה; ואיום ממשי כלפי 

פנים, משום שלמעשה הוא נועד לטשטש את מחויבותה בדין של ההגמוניה לציבורים 

אחרים השייכים לזהות המשותפת – מחויבות התובעת ויתורים ממשיים. כך, הגדרתה 

של הזהות האוניברסלית כ"מתקדמת ונאורה", מושגת לעיתים קרובות דרך הוקעתה של 

עמדת הזהות הפרטיקולרית-לאומית כחשוכה, קסנופובית, שבטית ופשיסטית. הכפשתה 

של הזהות המשותפת מבפנים )בניגוד להכפשתה מן החוץ( מהדהדת מסר מאיים של 

התנערות מאחריות ציבורית, מרגשי אחווה ומשותפות גורל; כמוה כמסר כריתות שמוסרת 

האליטה לאחיה בני קבוצת הזהות המשותפת. במסגרת זו נתפס שיח זכויות האדם 

האוניברסלי והדאגה לשלומם של ציבורים שמחוץ לזהות המשותפת )הפרטיקולרית( לא 

רק כחסר כנות )משום שיסודו האמיתי טמון בדאגה עצמית ולא בדאגה לאחר( אלא גם 

כמתריס ופוצע )"מה אתם הולכים להתנדב עם ילדים רעבים באפריקה כשבשדרות יש 

 vii.)"ילדות וילדים עם פוסט-טראומה מהטילים שנופלים

מתוקפה של אספקלריה רדיקלית-קיומית זו אדרש עתה אל חקירתן של שתי אפיזודות פדגוגיות של 

התנגדות לחינוך נגד גזענות.

אפיזודה ראשונה: "האחים כהי העור"
יעל )שם בדוי(, מחנכת ומורה להיסטוריה ואזרחות בכיתה י׳, סיפרה על מקרה שארע בכיתת החינוך שלה. 

כדרכן של כיתות בבתי ספר ציבוריים הנמצאים בשכונותיה הפריפריאליות של ירושלים, הייתה זו כיתה 

מורכבת כמעט מכל בחינה: ילדות וילדים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, יוצאי עדות המזרח וממשפחות 

עולים )בעיקר מאתיופיה ומברית המועצות לשעבר(, שהגיעו מבית הספר היסודי עם קשיי למידה ולעיתים 

גם עם בעיות התנהגות. לאחר שנה ראשונה קשה ורבת אתגרים ותהפוכות, ובעקבות עבודה צמודה ועקבית 

עם הילדים והילדות, העידה יעל כי מאמציה הפדגוגיים החלו נושאים פרי במהלך השנה השנייה: השיח 

בכיתה נעשה מכבד ודיאלוגי יותר, אמון נוצר בינה ובין הילדים וניצנים של תלמידאות ורצינות החלו 

מביאים לראשונה גם הישגים לימודיים.

והנה, באחד משיעורי החברה שעסק בזכויות אדם ובזכויות פליטים )נושא הקרוב במיוחד לליבה, כך 

סיפרה(, בחרה יעל להציג בפני הכיתה כמה טקסטים שהוקראו והושרו מעל הבימה בעצרת שבה השתתפה 

בתל-אביב כמה שבועות קודם לכן. לאחר שצפו יחד בכתבה מצולמת שהציגה את מורכבות חייהם של 

פליטים ועובדים זרים בדרום תל אביב, הקרינה יעל על לוח הכיתה את השיר "עבודה שחורה", שאותו 

הקדיש אהוד בנאי בעצרת לפליטים מאפריקה.viii לאחר כמה דקות של דיון מנומנם החלו להתלהט לפתע 

הרוחות בכיתה; קריאות נאצה והערות קסנופוביות ברוטליות החלו להישמע מכל עבר: "צריך לגרש", "למי 

אכפת מהם", "הם מסוכנים", "שימותו", "סרטן". יעל, שהרגישה מותקפת, נרעשה במיוחד מתגובתה של אחת 

מתלמידותיה, בת העדה האתיופית, שהתבטאויותיה הקשות, כך הרגישה, כמו כוונו בכעס ישירות לעברה. 

vii  מורכבותה הפוליטית של העמדה הליברלית בימינו ויחסה אל הקולקטיב הלאומי סבוכה כמובן מזו שהצגתי להלן 
 Ellison J. )1996(. A short history of liberal guilt. Critical :לעיון בסוגיה זו ראו לדוגמה .)מפאת קוצר היריעה(

2(, 344-371(Inquiry, 22 וגם רם, א׳ )2006(. הזמן של הפוסט. תל אביב: הוצאת רסלינג, עמ׳ 9-19; 71-126.

viii השיר "עבודה שחורה" )1987( נכתב והולחן על-ידי אהוד בנאי במחאה על יחסה של החברה הישראלית לעולים היהודים 
בני העדה האתיופית. השיר מדגיש את קשר הדם של בני העדה האתיופית לעם היהודי, את נאמנותם ההיסטורית לדת 

היהודית ולארץ ישראל, ואת התלאות שסבלו במסעותיהם אליה. מתוך הבית הראשון של השיר: "האחים כהי העור 

שבאים מאתיופיה, מביאים איתם מסורת מופלאה ועתיקה. הבנים האובדים, אחרי תלאות הדרך מגלים לאט לאט את 

הארץ הרחוקה. הם שנים חלמו עליה, ועכשיו זו המציאות. כשאומרים להם לטבול, לשטוף את התמימות. ואני בעיניהם 

ראיתי איזה אור ומי יידע אם אברהם לא היה שחור".

במעטה של נאורות ופתיחות 
מופשטת כלפי חוץ, נושא שיח 
הזהות האוניברסלי מסר ממשי 
של איום ופילוג כלפי פנים, כי 
הוא נועד לטשטש את מחויבות 
ההגמוניה לציבורים אחרים 

השייכים לזהות המשותפת.
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תסכולה מהתנהגותה של הנערה היה עצום. ראשית, משום שסברה שדווקא היא, שחוותה גילויי גזענות בשל 

מוצאה וצבע עורה, תגלה רגישות והבנה יתרה כלפי מאבקם של הפליטים ומהגרי העבודה האפריקאים; 

שנית, משום שחרדה שמא כל העבודה החינוכית שבה עמלה עם כיתתה במשך השנה וחצי האחרונות 

הייתה לשווא; ושלישית ואחרונה, משום שהרגישה אכזבה אישית מרה מהתנהגותה של תלמידה שהייתה 

קרובה ואהובה עליה במיוחד. אותו שיעור, שעמד על סף פיצוץ, המשיך להדהד בחלל הכיתה עד סוף השנה. 

ניתוחה של הסיטואציה מנקודת מבט רדיקלית-קיומית מבקש להבין את התנהגותה הבוטה של הנערה 

כתגובה לאיום קיומי, בוטה לא פחות, שהוטח בפניה מידי נציגי ההגמוניה בחלל הכיתה. איום ראשון 

הוא נציגה של עילית התרבות הישראלית – אהוד בנאי. בחירתו של בנאי להקדיש בעצרת את השיר 

"עבודה שחורה" )שאותו כתב בזמנו כהצהרה ביקורתית, מרגשת ועזה של אחדות ונאמנות לקהילת ביתא 

ישראל( למהגרי העבודה האפריקאים, נתפסה כעלבון צורב וכצורה של בגידה באמון. זהותה של הנערה, 

שגם כך מאותגרת ללא הרף על-ידי החברה הישראלית )הפקפוק הרבני ביהדותם, שיטור היתר בקהילה 

וכן הלאה(, אינה תובעת הכרה וערך מתוקפה של פלטפורמה אבסטרקטית של "זכויות 

אדם" אוניברסלית המזהה בינה ובין "כל אדם", אלא מתוקף שייכותה הממשית והייחודית 

לעם היהודי )"האחים כהי העור"(; שייכות ונאמנות קדמונית שהועמדה במבחנים קשים, 

והוכחה שוב ושוב במהלך ההיסטוריה )מסעות הגבורה בעלייה ארצה, הכמיהה לציון 

וכך הלאה(. במערכת יחסי הכוח שבמסגרתם מתעצבת ונאבקת זהותה על ערך )כפי 

שהוסבר לעיל( – שיח זכויות אדם אוניברסלי, שמבקש להשוות בין מעמדה ובין מעמדו 

של הפליט האריתראי )כפי שעשה אהוד בנאי בבחירתו להקדיש את השיר לפליטים 

האפריקאים( – נושא עמו איום מפורש: הוא מאיים לרדד את עצם הקטגוריה שעל 

בסיסה מוקנית לזהותה האתיופית-יהודית עדיפות קיומית, וממילא גם מעמד מיוחד 

ושווה בחברה הישראלית. מבחינתה, יותר משהשיח של זכויות האדם מבטא מחויבות 

אנושית )אבסטרקטית( לפליט, הוא מבטא פוטנציאל להתנערות )קונקרטית-ממשית( מן 

המחויבות לה ולעדתה. 

איום קיומי שני, ממשי עוד יותר, מופנה באותו האופן מכיוונה של המחנכת, נציגתה של האליטה הישראלית 

בכיתה. במשך שנתיים ימים נקשרו בין הנערה ובין המחנכת יחסי אמון ודאגה, שהתגבשו אל נוכח אתגרים 

אישיים, חברתיים וחינוכיים לא פשוטים. הן למדו יחד לבחינות, שוחחו במסדרונות ופתרו במשותף משברים 

וקשיים. בתחומו של ממד בין-אישי זה, ממשי ואמיתי ללא עוררין, נעשתה המחנכת ל"מבוגר משמעותי" 

ומשפיע בחייה של הנערה. אולם מעבר לממד הבין-אישי – וגם אם מבלי להתכוון – הרי שבעיניה הצעירות 

של הנערה גילמה המחנכת הבוטחת והחכמה את דאגתו ומחויבותו של עולם המבוגרים בכלל, ושל 

האליטה הישראלית בפרט, להשתלבותה המוצלחת בחברה ואת ההכרה בזכותה לקחת חלק בחברה זו. 

והנה, במהלך השיעור, התגנב לפתע ספק מנקר אל תודעתה: מה פשר אהבתה ויחסה המיוחד של המחנכת 

אליה? האם היא ממשית או אבסטרקטית ולמי באמת היא נועדה? האם היא אוהבת אותה עצמה )לב מעגל 

הזהות הממשית(? האם היא מחויבת למעגלי הזהות המשותפת של שתיהן )זהות יהודית-ישראלית(? או 

שאולי אהבתה אליה מושתתת על אותה הקטגוריה המופשטת, שמתוקפה היא מבקשת עכשיו מהכיתה 

לגלות דאגה לפליטים האפריקאים, מהגרי העבודה? באהבה מופשטת שכזאת הנערה איננה חפצה, משום 

שבעומקה היא מאיימת לרדד את זהותה ולפגוע בה. 

את התנהגות הנערה מרגע זה אפשר להבין ביחס לאותו ספק קיומי מטלטל, הנושא פגיעה. היא השמיעה 

בקול משפטים שידעה והרגישה שיכעיסו את המחנכת, היא הקצינה את עמדתה ולחצה, מתוך ציפייה 

לפענח את תגובת המחנכת ולקבל תשובה על השאלה הרדיקלית ביותר מבחינתה: מי ומה אני בעינייך, 

מורה אהובה? מבטה המאוכזב והמפוחד של המחנכת שימש אז בעיניה הוכחה למה שמפניו חששה יותר 

מכל – נאמנותה ואהבתה של המחנכת לא אליה ואל זהותה הממשית נתונה. מנקודה זו של משבר קיומי, 

אין כל פלא שתגובתה של הנערה בכיתה הלכה והקצינה, הלכה והתלהמה. אלא שבאספקלריה רדיקלית-

קיומית יש לשים לב כי תגובותיה הבוטות של הנערה לא נוסחו כלל מעמדה גזענית, ולמעשה אף לא 

ביחס למהגרי העבודה האריתראים עצמם )שאינם מאיימים בקיומם על זהותה(, אלא כלפי המחנכת וכלפי 

האיום הקיומי הממשי שהתגלם בעמדתה. במובן פדגוגי-קיומי זה, האשמתה של הנערה בגזענות הבזויה 

והאכזבה המשתמעת ממנה עלולות להתברר כהוספת חטא על פשע.

י  א נ ב ד  ו ה א ל  ש ו  ת ר י ח ב
השיר  את  בעצרת  להקדיש 
י  למהגר ״  שחורה דה  ״עבו
העבודה האפריקאים, נתפסה 
דה  הע בת  דה  התלמי אצל 
האתיופית כעלבון צורב וכצורה 

של בגידה באמון.

"איך הם יכולים להגיד דברים כאלה?" ממדים קיומיים ופוליטיים בחינוך נגד גזענות  �
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 אפיזודה שניה: "מזרחים גזענים ואשכנזים נאורים" – 
פוליטיקת זהויות בכיתה 

יובל )שם בדוי(, מורה להיסטוריה ורכז שכבת י"ב בבית ספר אינטגרטיבי בירושלים, מספר על מורכבותו של 

הסמינר הרעיוני שמתקיים בכל שנה בנושא "אתגרים בחברה הישראלית". כל עוד אנחנו נשארים בתחומה 

של החברה היהודית, הוא מספר – פערים בין מרכז ופריפריה, עניים ועשירים, נשים וגברים – הדיון מתנהל 

בסך הכול היטב, התלמידות התלמידים קשובים, אמפתיים ומשתתפים. אבל הכול מתקלקל – "ולפעמים 

גם משתגע" – ברגע שעולה לדיון היבט כלשהו, פוליטי או אזרחי, של סוגיית היחס למיעוט הערבי )ובמיוחד 

לזכויות הפלסטינים בשטחים(. אז מתפלגת הכיתה כמעט מייד לשני מחנות מובהקים: "שמאלנים" ו"ימנים", 

"אשכנזים" ו"מזרחים", בהתאמה. הצד "השמאלני" משמיע אמירות ליברליות, נאורות ודמוקרטיות, ואילו הצד 

הימני מייד מקצין בתגובה עמדות לאומניות "ומפוצץ את הדיון" בקריאות גזעניות ומתלהמות; אלו מסננים 

בשקט: "גזענים", "דפוקים", "מטומטמים", ואלו צועקים ברעש: "מוות לערבים" ו"שמאלנים בוגדים". יובל 

מספר שכל ניסיונותיו להוביל בכיתה דיון רציונלי, ואולי אפילו ביקורתי, להציג מורכבות של נרטיבים ולעודד 

את פיתוחה של תפיסת עולם הומניסטית או לפחות רפלקטיבית – נדחים באופן אינסטינקטיבי כשמאלנות 

"יפת נפש" )"אוהב ערבים אתה"(, מעוררים כעס ומעצימים גילויים של אלימות מילולית ולפעמים גם פיזית 

בין תלמידים בכיתה. באותם רגעים, מעיד יובל, נעשית האווירה בכיתה כל כך קשה ובלתי אפשרית, והשיח 

כל כך סתום, מוקצן וחסר תוחלת – עד שבייאושם, החלו מחנכות ומחנכים רבים בשכבה להימנע ממנו ככל 

יכולתם )"סתם כאב ראש", "לא יוצא מזה שום דבר טוב"(, מתוך הכרה כי קיומו במתכונת הנוכחית – לא 

רק שאינו יעיל, אלא שהוא מבזה ופוגע בהישגים חברתיים ופדגוגיים ממשיים שכבר הושגו במהלך השנה. 

גם כאן עולה כי קיומו של שיח ׳החינוך נגד גזענות׳ במוסדות החינוך הישראליים מעודד את התפרצותן 

של אמוציות, חרדות, דעות קדומות ויחסי כוח ׳פנים-ישראליים׳, שברגיל מודחקים אל מתחת לפני השטח. 

ביטוי מובהק למתח מעין זה מתגלם במאבק שמנהלת הזהות המזרחית, המודרת והמבוזה באופן היסטורי, 

מול הזהות האשכנזית ההגמונית, על מקומה ועל זכותה לקחת חלק בזהות הישראלית המשותפת. לכאורה, 

נעשתה סוגיה זו לאנכרוניסטית בעשור השלישי של שנות האלפיים, אולם כפי שהראו ירון עידן ויורם 

הרפז, הזהות המזרחית-ימנית עדיין נתפסת בעיני הילדות והילדים )מזרחים ואשכנזים כאחד( בבתי 

ספר ישראליים כנחותה משמעותית ביחס לזהות האשכנזית-שמאלנית.ix כך, בעוד שקטגוריית הזהות 

ה"אשכנזיות-שמאלניות" מזוהה בעיני הילדות והילדים עם מאפיינים של עוצמה ושליטה )"רציונליות", 

"חוכמה", "רהיטות", "הישגיות", "חריצות", "איפוק"(, מזוהה קטגוריית הזהות של ה"מזרחיות-ימניות" עם 

מאפיינים נמוכים של רגשנות וברוטליות )"בריונות", "עילגות", "טיפשות", "ראוותנות", "ספונטניות", ו"חוסר 

אחריות"(. קישורה של תופעת הגזענות אל הזהות המזרחית-ימנית נעשה אז באופן טבעי, כמעט מובן 
x.)מאליו – מאפיין מובהק של ברוטליות תרבותית ואישיותית )מזרחיות = גזענות כלפי ערבים

מנקודת המבט הרדיקלית של ׳פוליטיקת הזהויות׳ )כפי שהוסברה לעיל( משמשת סוגיית "המאבק 

בגזענות", המובנת מאליה והניטרלית לכאורה, אצטלה למאבקי כוח פנימיים המתקיימים בחברה הישראלית. 

במסגרת זו, עלול להתברר כי יותר משעמדתם הנאורה, הליברלית וההומניסטית של התלמידות והתלמידים 

האשכנזים-שמאלנים בכיתה מנוסחת כלפי הערבים, היא מנוסחת כלפי התלמידים המזרחים בכיתה. על 

כך כותב הרפז: "׳אהבת הערבים׳ של תלמידים אשכנזים ׳שמאלנים׳ היא גם התרסה כלפי המזרחים. 

׳אהבת ערבים׳ – התנגדות לכיבוש ואהדה למאבקם של הפלסטינים להשתחרר ממנו – מוטחת בתלמידים 

מזרחים מפי תלמידים אשכנזים ׳שמאלנים׳ בלא מעט טינה; יש להם חשבון בין-דורי, חשבון המועבר 

אליהם מהוריהם והורי הוריהם, עם ׳האספסוף המזרחי׳ ש׳לקח׳ להם את המדינה. ב׳אהבת הערבים׳ 

ix ירון, ע׳ וי׳ הרפז )2015(. תמונות מחיי בית הספר. תל אביב: ספריית פועלים. הרפז )שם( מציין אמנם כי קטגוריות אלו 
מבטאות "מקבץ תכונות" תרבותיות הניתנות לשינוי ולרכישה, ועדיין שיוכן העדתי בחברה הישראלית מובהק.

x גם כאן, חשוב לציין )ואני מודה לד"ר סיגל עוזרי-רוייטברג על התובנות המעמיקות שהציעה לי במשוב שכתבה לי על 
מאמר זה(, כי הבניית זהותם העדתית של התלמידים בבית הספר הינה לעולם מורכבת יותר. כך, לדוגמה, הסטריאוטיפ 

העדתי נושא אופי דואלי ומציג לא רק תכונות שליליות שיש ׳לאחר׳, אלא גם את התכונות הכביכול חיוביות שיש לו. 

איכותו הדואלית של הסטריאוטיפ, כפי שציינה עוזרי-רוייטברג, משרטטת לדוגמה את המזרחים גם כאנשים "חמים", 

"רגשניים", "משפחתיים", "מבשלים טוב", "שחשוב להם הכבוד", וכו׳. דואליות זו מספקת גם את כוח ההסבר של 

הסטריאוטיפ, שמוטמע לא אחת גם באופן שבו ׳האחר׳ מסביר את עצמו לעצמו. מורכבות זו משורטטת באופן מפורט 

בכתיבתו של הומי ק׳ באבא: )1994(. שאלת האחר: הבדל, אפליה ושיח פוסט-קולוניאלי. תיאוריה וביקורת, 5, 144-157; 

)2002(. החומר הלבן )היבט פוליטי של הלובן(. תיאוריה וביקורת, 20 )מבט פוסט-קולוניאלי(, 283-288.
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של התלמידים האשכנזים ניכר מאמץ להיבדל מהתלמידים המזרחים".8 במערכת ׳פוליטיקת הזהויות׳ 

שמתקיימת בכיתה נושאת האשמתם של התלמידים ה"מזרחים-ימנים" בגזענות ערך ורווח כפול מבחינת 

התלמידות והתלמידים האשכנזים-שמאלנים: ראשית, היא מייצבת ומצדיקה את עדיפותה "המוסרית" 

ואת מונופול הכוח שנלווה לעמדה "נכונה" שכזאת; שנית, כפי שכותב הרפז )שם(: "היא פוטרת אותם 

מבירור הגזענות שלהם עצמם ומסייעת להם לשמור על דימוי עצמי נאור ומתקדם - ליד הימין, על 

הגזענות הצעקנית שלו, מצפונו של השמאל שקט".xi באותו האופן, עשוי להתברר כי ׳שנאת הערבים׳ של 

המזרחים-ימנים אינה מכוונת, למעשה, כנגד הציבור הערבי )שאותו ואת תרבותו הם מכירים על-פי רוב 

באופן בלתי אמצעי ואותנטי יותר מאשר הילדים האשכנזים-שמאלנים(, אלא כלפי האיום 

האמיתי על זהותם: נציגי האליטה הישראלית בכיתה – הילדים האשכנזים-שמאלנים 

והמורה ההומניסט-אוניברסליסט, שאת סלידתם המופגנת מהתנהגותם של התלמידים 

המזרחים-ימנים חווים הללו כביטוי של ניכור כלפי זהותם המשותפת, הישראלית-יהודית. 

על רקע שני סיפורי המקרה והניתוח שהצגתי לעיל, אטען כי את תגובותיהם המוקצנות 

של התלמידות והתלמידים המזרחים-ימנים לא ניתן לנתק מן האיום המפורש והממשי 

הגלום בתשתיתה של העמדה הליברלית-אוניברסלית כלפי הזהות המשותפת )להם, 

למורה ולחבריהם האשכנזים בכיתה(. זהות יהודית-ישראלית שבה הם מעוניינים ועליה 

הם מבקשים להגן. התנהגותם הבוטה, שבאה כתגובה לאיום זה, אינה נעשית מעמדה 

של כוח ושל ביטחון קיומי, ואיננה מבטאת עמדה גזענית חזקה )"אונטולוגית"(, אלא 

דווקא החצנה של חרדה ושל היעדר ביטחון עצמי )המתודלקת על-ידי השיח בכיתה(. 

בהמשך לכך, אבקש לבחון להלן את האפשרות לקיומו של חינוך נגד גזענות שאיננו 

מנוסח מפלטפורמה ליברלית-אוניברסלית ומתוך ביקורת על הלאומיות ועל הזהות המשותפת, אלא דווקא 

מתוכה ומתוקפה. לצורך כך, אדרש להלן בקצרה אל היבטיה הקיומיים-זהותיים של "הזיקה הפטריוטית" 

ואל חשיבותה בפיתוח עמדה אזרחית מוסרית אנטי-גזענית. 

על חשיבותה הקיומית והפדגוגית של ה'זיקה הפטריוטית' 
הזיקה הפטריוטית מתייחסת לאהבת האדם את ארצו, ולהזדהותו ולנאמנותו המיוחדת לעמו.9 בדומה 

לרגש האהבה, נושאת הזיקה הפטריוטית תוכן רגשי וקיומי עמוק ובלתי רציונלי בהכרח, התובע תחושת 

נאמנות ומבטיח בתמורה תחושת שייכות ומשמעות. תביעתה של הנאמנות הפטריוטית חורגת מן ההיגיון 

הליברלי של ׳טובת העצמי׳ ומעמידה מערכת אתית יוצאת דופן ועוצמתית מאוד מבחינה רגשית, שאין 

להשוותה אלא לרגש הנאמנות והאהבה הטבעי-אינסטינקטיבי שחש אדם לבני משפחתו הקרובה.xii על 

רקע זה מתבררת עוצמתה הקיומית של הזיקה הפטריוטית, שהיא צורה של "קיום )או ׳היות׳( בעולם" 

)being, או Dasein( – שער לתחושת משמעות וערך עצמי, ומרכיב מכונן בזהותו העצמית והאישית של 

האדם.10 עוצמתה האקזיסטנציאלית קושרת בין קיומו הארעי והמקרי של הפרט לבין מיתוסים כלליים 

וקבועים של מקום, שפה וזיכרון היסטורי משותף.11 בהמשך לממד הקיומי נושאת הזיקה הפטריוטית גם 

ערך חומרי-גשמי בלתי ניתן להכחשה, בספקה ליחיד ערובה לקיומו של ביטחון פיזי וכלכלי, הנדרש על מנת 

שהוא ומשפחתו יוכלו לחיות את חייהם בצורה נוחה ובטוחה.xiii בהקשר זה הוסיף אלסדייר מקינטייר כי 

תפיסת טוב קהילתית, הכוללת בהכרח ידיעת מסורות היסטוריות משותפות ודבקות בהן, מאפשרת ליחיד 

"כרטיס כניסה" למסלולים שמסורתו פתחה עבורו.12 כלומר – בנאמנות הפטריוטית מתקיימת עסקה ברורה 

וממשית: המסורת והדבקות בה היא כרטיס כניסה למערכת של פריווילגיות קיומיות, פסיכולוגיות וחומריות, 

המגיעות ליחיד מעצם השתתפותו במסורת ושייכותו למערכת, ומעצם העובדה כי הוכיח את נאמנותו לה.

הדגשת ממדיה הפוזיטיביים של ה׳זיקה הפטריוטית׳ מרמזת על הפוטנציאל המעצים הגלום בה. כידוע, 

הצורך בהשתייכות לקבוצה, בהזדהות עם ערכיה ובתחושת שותפות הגורל עימה מופיע במרכזה של 

xi  באופן זה עלול להתברר כי האשמתם של התלמידות והתלמידים המזרחים בגזענות כלפי ערבים מבטאת בעצמה 
נטיות גזעניות )כמאמר הפתגם התלמודי: "הפוסל, במומו פוסל"(, שהרי היא מתבססת על שיוכן של תכונות שליליות 

לציבור המזרחי )גזענות כמאפיין אישיותי, שלא לומר ביולוגי(. 

xii בכתבי אפלטון מנסח סוקרטס את התביעה הפטריוטית במונחים של צדק בלתי רציונלי. הוא כותב: "המולדת ראויה 
לכבוד, היא דגולה וקדושה יותר מאמך, מאביך ומכל אבות אבותיך ]...[ אם היא משגרת אותך למלחמה שבה אתה עלול 

להיפצע או למות, אתה חייב ללכת, מן הצדק הוא" )אפלטון, חייו ומותו של סוקרטס )הדיאלוגים אותיפרון, אפולוגיה, 

קריטון(. תרגום: שמעון בוזגלו. ספרי עליית הגג/ידיעות ספרים, 2005 )מהדורה שנייה( בעמ׳ 124(.

xiii על רקע זה מתבררת עוצמת הטרגדיה, הקיומית והגשמית, הכרוכה בקטגוריית מצב ה"פליטות".

המוקצנות  תגובותיהם  את 
והתלמידים  התלמידות  של 
המזרחים-ימנים לא ניתן לנתק 
מן האיום המפורש והממשי 
הגלום בתשתיתה של העמדה 
הליברלית-אוניברסלית כלפי 
היהודית-ישראלית  הזהות 

המשותפת. 

"איך הם יכולים להגיד דברים כאלה?" ממדים קיומיים ופוליטיים בחינוך נגד גזענות  �
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"פירמידת הצרכים" של אברהם מאסלו.13 מאסלו טען כי תחושת שייכותו של הפרט לקבוצת הכלל 

היא תנאי להתפתחות מדרגיו הרוחניים העליונים, ובהם בניית ביטחונו העצמי, יכולתו לכבד אחרים, 

ומוסריותו. הדגשת מרכזיותה של ההשתייכות הקהילתית להתפתחותו המוסרית של  תושייתו 

הפרט באה לידי ביטוי גם בתפיסתו של מקינטייר: הוא טען כי שייכות ונאמנות 

מוקדם  תנאי  היא  הפרטיקולריים(  וערכיה  מסורותיה  )על  ממשית  לקהילה 

יכול למצוא טעם  הוא  היחיד, משום שרק בתחומה  להכרעותיו המוסריות של 

 בהתנהגות ששמה את טובתם של אחרים לפני זאת שלו )תחילה במעגלים קרובים 
ואחר-כך גם ברחוקים(.14

חשיבותה של הזיקה הפטריוטית לעיצובה של העמדה המוסרית מתבררת כמשמעותית 

גם ברמה הציבורית, כפי שכתב גוסקוב: "לרגש הלאומי יש תפקיד מהותי ביצירת חברה 

הגונה, הנאבקת על חירות וצדק לכל".15 באופן זה קשר סקרוטון בין עוצמתו הקיומית 

של הרגש הפטריוטי ובין מחויבות קונקרטית לקיומו של טוב כללי; תודעה פטריוטית, 

טען סקרוטון, מעניקה משמעות להווה דרך חיבור בין עברם ההיסטורי המשותף של בני 

הקבוצה ובין עתידם המקווה.16 בהקשר דומה, טען רורטי כי פטריוטיות וגאווה לאומית )Honor( מקבילה 

לערך הקיומי והרגשי שממלאת תחושת הכבוד והערך העצמי אצל הפרט )Dignity(, שהיא התשתית לכל 

פעולה מוסרית.17 טענות מסוג אלו של מקינטייר ורורטי כופרות ביומרה הליברלית לדון בסוגיות מוסריות 

באופן מופשט ואוניברסלי, מאחורי "מסך בערות" נוסח רולס.18 עקרונות מופשטים ורציונליים גרידא, על-פי 

תפיסה זו, פשוט אינם מצליחים לייצר מוטיבציה מספקת לפעולה ולמחויבות )הן נטולות ארוס(.xiv הכרעות 

מוסריות בעלות אופי ממשי, לעומת זאת, נלקחות לעולם מתוך קשר ישיר לקהילתו הקונקרטית של האדם 

)משפחתו ומדינתו( ומתוך מחויבות למסורותיו ולערכיו הממשיים )להיסטוריה שלו ולעתיד המשותף שלו 

ושל בני קהילתו(.

בנקודה זו מתבררת ממילא גם חשיבותה הפדגוגית של הזיקה הפטריוטית לחינוך המוסרי בכלל ולחינוך נגד 

גזענות בפרט. הבנתה של תופעת הגזענות בכיתות בית הספר הציבורי כביטוי למתח קיומי-פוליטי המתקיים 

בין קבוצות זהות בחברה הישראלית, מבהירה את חשיבות טיפוחה והעצמתה של הזהות המשותפת, שמתוכה 

ובאמצעותה, כך אני סבור, ניתן לפעול לכינונה של תפיסת עולם מוסרית אנטי-גזענית, 

מכבדת ומכילה. בהתאם להיגיון זה, ציין קאלאן כי חינוך למסגרת הזהות הפוזיטיבית של 

הפטריוטיזם נחוץ כדי לתרום לעיצובם של ערכים ליברליים קונקרטיים וממילא גם לכינונה 

של סובייקטיביות אוטונומית בעלת ערך עצמי חיובי ובעל עוצמה.19 מעמדה דומה ציין וויט כי 

חינוך לאומי אמנם זקוק למידה של ביקורתיות שתמנע ממנו להתגלגל לצורות של שוביניזם, 

אולם הוא כשלעצמו משמש כמרכיב משמעותי ואף הכרחי בכינונה של זהות קוהרנטית 

וקונקרטית.20 בהתאם לכך, ביקש רורטי לקשור ולשלב מרכיבים פטריוטיים בחינוך האזרחי 

על בסיס קבוע – להמשיך לספר ולהזכיר לאומה את הסיפורים המסורתיים המכוננים שלה 

ואת דמויות המופת מעוררות ההשראה והמאחדות שבה – במטרה לעורר את מעורבותם של 

התלמידים ולחשל בקרבם תפיסה מוסרית ראויה.21 מעבר לשיקולים הדידקטיים,xv מאפשרים 

המרכיבים הפטריוטיים את ביסוסה של פלטפורמה קיומית בטוחה, שממנה יכול התלמיד 

להצדיק חשיבה רציונלית ולגלות רפלקטיביות כלפי עמדותיו והתנהגויותיו, וסובלנות ונדיבות 

כלפי זהויות אחרות הפועלות במרחב. 

מנקודת מבט רדיקלית-קיומית זו, נתפסת מדינת ישראל כמדינת מהגרים-עולים, 

שקבוצות עדיין נאבקות בה על מעמדן ועל חלקן בזהות המשותפת: על הכרה תרבותית 

והיסטורית פרטיקולרית בעדתן )במשפחתן(, על הוכחת נאמנותן ההיסטורית לזהות היהודית, על זכותן 

להתגאות במדינתן ובעמן, וכן... גם על זכותן לקחת חלק בפריווילגיות הכוח שהזהות המשותפת מקנה 

למחזיקים בה. בהתאם לכך, ובהתייחס לקונטקסט החברתי המיוחד שבו פעלתי, קדמה ההתמודדות 

הפדגוגית עם שאלת הזהות המשותפת של תלמידיי בחברה הישראלית )המעגל הפנימי( לסוגיה הערבית-

xiv אל מרכזיותו של יסוד הארוס )Eros( כמקור למוטיבציה לפעולה הפדגוגית התייחסתי בהרחבה במקום אחר: צבר, ב׳ 
)2014(. על מקומו של ׳ארוס׳ הפועל במעשה החינוך: ניתוח פדגוגי על בסיס ׳משל המערה׳ ו׳המשתה׳ לאפלטון. גילוי 

דעת - כתב עת רב-תחומי לחינוך, חברה ותרבות, 6, עמ׳ 96-77.

xv  על-פי רורטי, הזיקה הפטריוטית מצליחה להפיח חיים ורגש בשיח אזרחי, שהוא בדרך כלל פרוצדורלי וטכני בעיקרו )חובותיו 
וזכויותיו של הפרט, מעמדו ביחס לרשויות(; באמצעותה נקשר הדיון האזרחי התיאורטי, הפילוסופי והמופשט )דמות האזרח 

הטוב, עידוד לחשיבה רפלקטיבית וביקורתית( במציאות ובהקשרים ספציפיים המוכרים לילדים בחיי היומיום. 

מעבר לשיקולים הדידקטיים, 
ם  י י ט ו י ר ט פ ה ם  י ב י כ ר מ ה
של  ביסוסה  את  מאפשרים 
פלטפורמה קיומית בטוחה, 
שממנה יכול התלמיד להצדיק 
גלות  ל ו ית  יונל צ ר יבה  חש
רפלקטיביות כלפי עמדותיו 
נות  סובל ו ו,  י יות ו נהג והת
ונדיבות כלפי זהויות אחרות 

הפועלות במרחב.

הפרט  של  שייכותו  תחושת 
תנאי  א  הי ל  הכל צת  קבו ל
להתפתחות מדרגיו הרוחניים 
העליונים, ובהם בניית ביטחונו 
העצמי, יכולתו לכבד אחרים, 

תושייתו ומוסריותו.
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יהודית )המעגל החיצוני הראשון( ולסוגיית העובדים הזרים )במעגל הזהות שאחריו(. שילובם של המרכיבים 

הפטריוטיים בחינוכם המוסרי נועדה לאותת להם כי זהותם התרבותית הפרטיקולרית )המזרחית, האתיופית, 

הרוסית( מוכרת ומוערכת באופן אפריורי ובלתי ניתן לערעור במסגרתה של הזהות הלאומית המשותפת 

)הישראלית והיהודית(. הבטחה מעין זו נועדה להוות ראש גשר למאבק פדגוגי משותף, של המורות והמורים, 

התלמידות והתלמידים, לקראת עיצובה של עמדה פלורליסטית ורציונלית. 

בזכות חינוך לפטריוטיזם מתון 
בחינתם הרדיקלית של גילויי התנגדות לשיח ה׳חינוך נגד הגזענות׳ בכיתות בית הספר הציבורי חשפה כי אלו 

מנוסחים לעיתים קרובות ביחס לאיומים הנובעים מתוך הזהות המשותפת עצמה )ולא כלפי מושא הגזענות הגלוי 

והמפורש שלה(. ממדים מסוימים של איום זה, כך טענתי, מתגלמים בעצם יומרותיו הרציונליות ובמונחיו ומושגיו 

הליברליים והאוניברסליים של השיח המקובל בנוגע לחינוך נגד גזענות. ההכרה בשורשה האקזיסטנציאלי של 

תופעת הגזענות )היותה נטועה בסוגיית הזהות והערך העצמי( סימנה כי התמודדות עימה אינה עוברת )לפחות 

בראשיתה( דרך ערעורה של הזהות )באמצעות העמדתה לביקורת ובחינה רפלקטיבית-רציונלית(, אלא דווקא דרך 

חיזוק התשתית המשותפת שלה, הרגשית והקיומית. מאבק בגזענות, על-פי היגיון זה, כרוך, ראשית כל, בשיקומה 

של תחושת הביטחון, האמון, הסולידריות והקשר של הילד או הילדה אל קבוצת הזהות המשותפת שאליה הם 

מרגישים שייכות ושאליה הם מבקשים להתקבל. ממדיו הקיומיים של הפטריוטיזם נושאים עימם, כפי שראינו, 

פוטנציאל של עוצמה פסיכולוגית, שייכות ומשמעות קיומית. 

אלא שבצד זאת חשוב לזכור כי הפוטנציאל הקיומי של הזהות המשותפת טומן בחובו גם סכנות בלתי 

מבוטלות. איכותה הבלתי רציונלית של הזיקה הפטריוטית, ותכליתה הקיומית המבקשת לחדד את הזהות 

הפוזיטיבית דרך הבחנתה מזהויות אחרות – נושאת פוטנציאל אלים, מדיר ומשתק. 

הוגים ואנשי חינוך רבים הצביעו בהתאם על היסודות האתנוצנטריים ואף הגזעניים 

שטמונים בליבה של הזיקה הפטריוטית,22 ועל הפוטנציאל המתקיים בה להונאה עצמית 

הפוגעת בחייו הריאליים של האדם ובחברה שבה הוא חי.23 סוגיה זו מחריפה בייחוד 

בהקשר הישראלי, שבו נתפסת הפטריוטיות פעמים רבות כבעלת צביון לאומני ותוקפני 

– כלאומנות שוביניסטית גסה.

מן האמור, מתבררת מורכבותו האימננטית של חינוך נגד גזענות המבקש להיעשות 

משמעותי: חינוך הנדרש לבחון את עצמו ללא הרף ולהשתנות בהתאם לנסיבות היסטוריות 

וחברתיות פרטיקולריות, ובהתאם למאפייניהם הזהותיים הייחודיים של נמעניו. חינוך דינמי 

מעין זה איננו מנוסח כתפיסה פדגוגית-אידיאולוגית חתומה )"ספר הוראות לביצוע"(, ואינו 

יכול לחמוק מן החובה להכריע, בכל פעם מחדש, בין רגש ושכל, פרגמטיות ואידיאליזם, 

קבלה וביקורת, לאומיות ואוניברסליות. מנקודת מבטם של מחנכות ומחנכים בבתי ספר 

ממלכתיים אינטגרטיביים )בפרופיל שתיארתי במאמר זה(, מתמצה מורכבות זו, בסופו של 

יום, באתגר העומד בפניהם לקדם חינוך נגד גזענות מפלטפורמה פטריוטית מתונה, שאינה 

גולשת לאזורים לאומניים-אתנוצנטריים. התמודדות עם סוגיה זו היא, לטעמי, שאלה קריטית 

בחינוך נגד גזענות המבקש להיעשות משמעותי ובר-השפעה. לקראת סיכום אבקש להידרש, גם אם בקצרה, אל 

כמה השתמעויות פדגוגיות הנובעות מעמדה זו.

השתמעויות פדגוגיות: חינוך נגד גזענות כפרויקט של העצמה 
בספרו "מלחמה וחינוך" כתב צבי לם: "תפקידו של החינוך בתורת מנגנון לתיקונה העצמי של החברה 

יכול להתמלא רק על-ידי יצירת תנאים להתפתחותם של בני אדם לקראת בגרות אינטלקטואלית, מוסרית 

וחברתית, שמכוחה יהיו מסוגלים לפקח על גורמי ההרס העצמי שבתוכם ושבחברתם".24 בסעיפי המאמר 

ביקשתי להדגיש את ממדיהם הרגשיים והקיומיים של אותם תנאים. מנקודת מבטם של מחנכים ומחנכות 

הדוגלים בגישה רדיקלית-קיומית, תופעת הגזענות רעה משום שהיא מבטאת חולשה קיומית, חוסר ביטחון, 

וחוסר שליטה; היא מונעת מן האדם להבין את מצבו בעולם, ולמרות שאינה פותרת שום בעיה, היא 

מעניקה למחזיקים ולמחזיקות בה תחושה כוזבת של עוצמה, של פשר ושל שליטה.xvi יתרה מכך, ומנקודת 

מבט פוליטית – יסודה, הנטוע בחולשה קיומית, מוביל לתפיסה עצמית מעוותת, המונעת מן המחזיקים 

xvi העמדה האתנוצנטרית, כפי שכותב לם )1976: 26(, "מונעת בקרות רציונאליות על תפיסת העולם ועל תפיסת עצמו, 
והיא איננה מאפשרת פיקוח על דחפים ויצרים".

בפני מחנכות ומחנכים בבתי 
ספר ממלכתיים אינטגרטיביים 
חינוך  לקדם  האתגר  עומד 
ה  מ ר ו פ ט פל מ ת  ו נ ע גז גד  נ
שאינה  מתונה,  פטריוטית 
גולשת לאזורים לאומניים-
ה  גי ו ס ו  ז  . ם י י ר ט נ צ ו נ ת א
גזענות  נגד  קריטית בחינוך 
המבקש להיעשות משמעותי 

ובר-השפעה.

"איך הם יכולים להגיד דברים כאלה?" ממדים קיומיים ופוליטיים בחינוך נגד גזענות  �
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בה להגיע למודעות עצמית סבירה; עמדת הנפש הגזענית מחוללת מנטליות קלוקלת, המפצה על רגשי 

נחיתות על-ידי טיפוח רגש עליונות חסר בסיס, ובסופו של יום היא פוגעת ואף מונעת מהמחזיקים בה את 

היכולת לזהות, מתוך דיאלוג וחקירה משותפת, מי ומה הם הגורמים האמיתיים שאחראים 

 xvii.למצבם המדוכא

על רקע זה, שב ומתבהר תפקידו של החינוך נגד גזענות בבחינת פרויקט פדגוגי כולל 

של העצמה; על-פיו, ככל שהווייתם המלאה, הקיומית, הרגשית והאינטלקטואלית של 

התלמידות והתלמידים תהיה חזקה יותר, כך הם יזדקקו פחות למנגנון הגזעני )שפוגע 

לפני הכל בהם-עצמם, מנקודת המבט של המחנך והמחנכת(. לפיכך, חינוך נגד גזענות 

שמבקש להיות משמעותי חייב לתת דעתו על מגוון ממדיו האנושיים-קיומיים של האדם, 

על מכלול הווייתו ואישיותו: על תחום הרגש, הרצון, האמונות, על זיקתו החברתית, על 

תחושת הגאווה שלו בה ועל שייכותו אליה. רק חינוך מעין זה, שיהיה מבוסס על התכוונות 

דיאלוגית ואמפטית – בלתי מאשימה, רגישה וכנה, הפונה אל כל ממדי הווייתו של 

האדם – עשוי למלא תפקיד בהעצמתם של התלמידות והתלמידים וממילא גם במאבק 

בתופעת הגזענות הבזויה. 

ביחס לממד קיומי זה אבקש לנסח, לקראת סיכום, ארבע תובנות פדגוגיות קצרות )יתכן 

שבעתיד אפשר יהיה להרחיבן ולפרטן לפרקטיקות פדגוגיות מפורשות יותר(:

1. התאמה לצרכיהם ההתפתחותיים-קיומיים של הילדות והילדים: באספקלריה רדיקלית-קיומית התברר 

כי תופעת הגזענות מנוסחת במקרים רבים כתגובה לחוסר ביטחון קיומי שבו מצוי הילד. הסיבות למצב 

קיומי מעורער זה יכולות להיות רבות ומגוונות, והן תלויות בתנאי חייו הפרטיים והחברתיים, בכיתה ומחוצה 

לה. התמודדות פדגוגית בעלת ערך עם תופעת הגזענות איננה יכולה לשאת, לפיכך, אופי גנרי-כללי; היא 

חייבת להתייחס באופן פרטני אל מצבם הקיומי והרגשי של התלמידות והתלמידים שעימם היא עובדת: כל 

תוכנית המבקשת לעסוק בחינוך נגד גזענות חייבת להתחיל בדיאגנוזה מפורטת ככל האפשר של הכיתה 

ושל הילדות והילדים הלומדים בה. עיון מוקדם כזה יעסוק תחילה במאפייניה המשותפים של הכיתה 

)כקבוצה(: ברמתם האקדמאית, ברקע התרבותי והחברתי של הילדים, בעמדות הפוליטיות המקובלות 

בה; אחר כך צריכה הדיאגנוזה להתייחס אל מידע שמקורו בהיכרותו האישית של המחנך עם כל אחד 

מתלמידיו ותלמידותיו: מה מטריד אותם, מהן מצוקותיהם וחרדותיהם, מה מצבם ומעמדם החברתי, הלימודי 

והמשפחתי, מהם צרכיהם האישיים והרגשיים הייחודיים, ומהן שאיפותיהם. 

כשם שמורות ומורים מיומנים יודעים להתאים את חומרי הלמידה ואת אופני הוראתם 

למשלב הקוגניטיבי של הילדים בשיעורים הרגילים – כך, בייחוד בסוגיות פדגוגיות 

רדיקליות-קיומיות הנוגעות לזהות, עליהם לתת את הדעת על התאמתם של התכנים 

והמתודות למשלביהם הקיומיים והרגשיים. צרכיהם הקיומיים של ילדות וילדים המגיעים 

משכבות סוציו-אקונומיות חלשות ובלתי בטוחות, שונים באופן מובהק מאלו שמגיעים 

מסביבה חזקה ובטוחה: בשדה אחד מדגישים ביקורת ויכולת רפלקציה ובשדה שני 

מחזקים תחושת שייכות ואחדות קהילתית. חינוך נגד גזענות, המבקש להיעשות 

משמעותי, חייב לתת את הדעת למקומם של הילדים והילדות ב"פירמידת הצרכים" 

ולדרכים השונות שבאמצעותן הוא יכול לסייע להם להעפיל במעלה.

2. אמון וכבוד בין-אישי הם שער לשינוי: חשיפת שורשה הקיומי של תופעת הגזענות 

בכיתות בית הספר הציבורי מזכירה למחנכים ולמחנכות כי היענותם של תלמידיהם 

אליהם ונכונותם להשתנות בהשפעתם תלויה באיכות הקשר האנושי שמתקיים ביניהם. 

אמון ממשי ומחויבות הדדית אינם נבראים ברגע ובמילה, אלא בפרקסיס של חיי יומיום 

אינטנסיביים של הדרכה, הקשבה ועזרה לאורך השנה.25 עוצמתה הקיומית הנפיצה כל 

כך של סוגיית הזהות נושאת, כפי שראינו קודם, פוטנציאל להחריב כמעט בן רגע יחסי 

אמון ממשיים, שהושגו מתוך כוונה ועמל. יתרה מכך, ככל שהמחנכת אהובה ומוערכת יותר על תלמידיה, 

כך גדלה מידת השפעתה עליהם, וגדלה ממילא גם רגישותם לתגובותיה )המפורשות והסמויות(. אם יזהה 

הילד בפניה של המחנכת רתיעה, אכזבה או חלילה אף סלידה מזהותו, עלול להיסדק היסוד המהותי ביותר 

xvii אין פלא, לפיכך, שהלהטה ושיסוי גזעני באמצעי התקשורת ובהפגנות פוליטיות שמים לעיתים קרובות אמצעים ציניים 
בידיהם של פוליטיקאים פופוליסטים, שמבקשים להתסיס את הרוחות ולהסיט את הדיון מן הסוגיות הקונקרטיות שעל 

הפרק. 

לפי הגישה הרדיקלית-קיומית 
תחושה  מעניקה  ענות  הגז
ר  ש פ  , ה מ צ ו ע ל  ש ת  ב ז ו כ
רגשי  על  המפצה  ושליטה, 
רגש  טיפוח  על-ידי  נחיתות 
עליונות חסר בסיס; אך בסופו 
של יום היא מונעת מהמחזיקים 
בה את היכולת לזהות מיהם 
הגורמים האמיתיים שאחראים 

למצבם המדוכא.

כשם שמורות ומורים מיומנים 
יודעים להתאים את חומרי 
הלמידה ואת אופני הוראתם 
למשלב הקוגניטיבי של הילדים 
– כך, בייחוד בסוגיות פדגוגיות 
רדיקליות-קיומיות הנוגעות 
לזהּות, עליהם לתת את הדעת 
התכנים  של  התאמתם  על 
ם  ה י ב ל ש מ ל ת  ו ד ו ת מ ה ו

הקיומיים והרגשיים.
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בקשר שביניהם – האמון. אין פלא שמנקודת שבר פוטנציאלית זו מתפרצות לעיתים קרובות הנוראות 

והמתלהמות שבתגובות התלמידות והתלמידים בשיעור. 

מחנכות ומחנכים המבקשים להתמודד עם תופעת הגזענות בכיתתם נדרשים לעמדה 

אמפתית ומעדיפה ללא תנאי; תלמידותיהם ותלמידיהם לעולם אינם "גזענים" – הם 

ילדות וילדים, הם ילדיהם. כאשר מחנך משייך תכונות אונטולוגיות של "גזענות" לילד 

הוא מבזה אותו, מקבע ומסמן את זהותו. באספקלריה רדיקלית-קיומית, מאידך גיסא, 

מחויבים המחנכים והמחנכות להגן על הילדים ללא תנאי, להבין את הסיבות העמוקות 

לאמירותיהם ולפעולותיהם מתוך אמפתיה, חיבה ורצון להיטיב. רק בדרך זו יישמר 

 xviii.פוטנציאל האמון והדיאלוג שביניהם וייפתח פתח לגדילתם ולהתפתחותם העתידית

מרגע שמתבררת חשיבותו של היסוד הדיאלוגי-רגשי בתהליך פדגוגי העוסק בזהות, שבה 

ומתבררת חשיבות נוכחותם הפעילה בתהליך בניית התוכנית למאבק בגזענות ובהוראתה 

בפועל )גם אם בסיוע ובתמיכה של ארגונים חוץ-קוליקולריים מקצועיים(.

3. כבוד והכרה בחשיבותה של הזהות המשותפת: בעיונינו הקודמים ראינו כי גילויי גזענות 

של תלמידות ותלמידיםבכיתה מבטאים לעיתים קרובות תגובה לאיום קיומי המנוסח 

כלפי שייכותם לזהות המשותפת. מחנכות ומחנכים המבקשים להתמודד עם גילויי גזענות 

של תלמידיהם חייבים להכיר בעוצמתה הקיומית של הזיקה לזהות המשותפת. עליהם 

לזכור כי שיח ליברלי ואוניברסלי, המאפיין בדרך כלל את שיח החינוך נגד גזענות, עלול לטמון בחובו איום 

על תלמידות ותלמידים השייכים לקבוצות מוחלשות בחברה הישראלית, משום שהוא תובע מהם לוותר על 

העדיפות האפריורית שמקנה להם שייכותם לזהות המשותפת )היהודית, הציונית(. שייכות זו מהווה עבורם 

מקור של עוצמה ומשמעות והיא חשובה להם: הם יהודים, הם ציונים, הם "אוהבים את צה"ל ואת המדינה". 

את השקפת עולמם הפוליטית ואת הכרעותיהם המוסריות הם מנסחים מתוקפה של פלטפורמה קיומית 

זו, המעניקה ערך ומשמעות לחייהם. מבחינתם, שיח ביקורתי רציונלי של זכויות אדם אוניברסליות נתפס 

כאיום וכהתרסה )"שמאלנות" מאיימת(. 

מחנך המביע בשיעור היסטוריה או אזרחות טיעון בעל נופך ביקורתי על "יחסה של 

המדינה לערביי השטחים", לדוגמה, מעורר כלפיו כעס אותנטי המבטא שאלה כנה 

המופנית כלפיו ישירות )ולא כלפי ערביי השטחים, שמהם לילדים ולילדות אין כל 

דרישה(: "למה אתה בצד שלהם ולא בצד שלנו?", "למה אתה חושב שלא מגיעה ליהודים 

מדינה?", "למה אתה יותר מוטרד מחייהם של זרים מאשר חייהם של בני עמך? שלנו, 

תלמידיך". אם המחנכת או המחנך מבקשים להתמודד עם גילויי הגזענות של תלמידיהם 

באופן ממשי, עליהם להתייחס ברצינות מלאה אל עמדתם הקיומית: לא לזלזל בה, לא 

להתנשא מעליה, לא לגלות כלפיה ציניות. עליהם להוכיח לתלמידות ולתלמידים כי הם 

נאמנים ומחויבים אליהם, כי הם רואים את עצמם כחלק בלתי נפרד מזהות המשותפת 

להם, וכי בדרישתם להכיר בזכויות האדם של זרים אין ולו בדל של אמירה מערערת 

כלפיהם.xix רק כאשר יחושו הילדות והילדים כי זהותם בטוחה וזוכה להערכה, וכי אין 

מערערים על זכותם האפריורית בזהות המשותפת, תהיה דעתם פנויה להביט החוצה אל 

סבלם של אחרים, ולבחון באופן רפלקטיבי ורציונלי את דעותיהם. 

4. שילוב אמצעים רגשיים ורציונליים: עיונינו עד כה הבהירו כי יסודותיה של התפיסה 

הגזענית טמונים בצרכים, בדחפים ובפחדים עמוקים של ההוויה האנושית. חינוך נגד 

גזענות המבקש להשפיע על עמדות שמקורן בעומק הזהות אינו יכול לשאת, לפיכך, מאפיינים "קרים" – 

xviii עמית העוסק בהכשרת מורים לאזרחות באוניברסיטה סיפר על ביקור שערך בבית ספר פריפריאלי, על מנת לצפות במורה-
מחנכת שלימדה שיעור שעסק בזכויות אדם. השיעור היה טוב ומסודר בסך הכול, אלא שבמהלכו נשמעה אמירה קסנופובית 

על-ידי אחד הילדים. תגובתה הנינוחה והאמפתית של המורה )משהו בסגנון: "נו דודו, באמת שאני מתפלאת, זה לא מתאים 

לך"(, התמיהה אותו. כששאל אותה אחרי השיעור על הסיטואציה ענתה לו המורה: "כן, דעות כאלה נשמעות לפעמים בשיעורים, 

אבל הם חמודים והם לומדים". עמיתי סיפר שקצת נחרד, אבל אני ציינתי לעצמי כי תגובתה של המורה העידה דווקא על 

כבוד לילד ועל אהבה אליו, ומכאן שסיכוייה של המחנכת הזאת להצליח להשפיע בסופו של דבר על דעותיו של הנער, גדולים. 

xix כך, לדוגמה, נכונותם של תלמידיי בני השכונה לקבל את הממד הביקורתי-רציונלי שליווה את שיעורי החינוך 
וההיסטוריה שלימדתי בשכבה היה קשור באופן ישיר לכך שידעו כי באותן שנים הייתי נוהג לשרת כמעט 40 יום בשנה 

ביחידה קרבית במילואים.

ה  ב ו ה א ת  כ נ ח מ ה ש ל  כ כ
ומוערכת יותר על תלמידיה, כך 
גדלה מידת השפעתה עליהם, 
רגישותם  גם  ממילא  וגדלה 
יזהה הילד  לתגובותיה. אם 
בפניה של המחנכת רתיעה, 
אכזבה או חלילה אף סלידה 
מזהותו, עלול להיסדק היסוד 
המהותי ביותר בקשר שביניהם 

— האמון.

ך  נ ח מ ה ו  א ת  כ נ ח מ ה ם  א
מבקשים להתמודד עם גילויי 
יהם,  ד תלמי ל  ש ענות  הגז
לתלמידות  להוכיח  עליהם 
נאמנים  הם  כי  ולתלמידים 
הם  כי  אליהם,  ומחויבים 
רואים את עצמם כחלק בלתי 
נפרד מזהות המשותפת להם, 
וכי בדרישתם להכיר בזכויות 
האדם של זרים אין ולו בדל 
של אמירה מערערת כלפיהם.

"איך הם יכולים להגיד דברים כאלה?" ממדים קיומיים ופוליטיים בחינוך נגד גזענות  �



�   האגודה לזכויות האזרח בישראל  �  שיעור לחיים62

קוגניטיביים ורציונליים גרידא; אמצעיו הפדגוגיים והדידקטיים חייבים להביא בחשבון את שורשיה הקיומיים 

והרגשיים של עמדת הנפש שעימה הם מבקשים להתמודד, ולהיערך אליהם בהתאם )במובן זה אין מדובר 

בעוד גרסה של "חינוך לאזרחות"(. היערכות מעין זו צריכה לבוא לידי ביטוי בכל היבט 

פדגוגי ודידקטי של בניית מערך התוכנית. כך, לדוגמה, בחירת הטקסט שיועבר בשיעור 

צריכה לבטא מודעות לא רק למשלב השפתי והקוגניטיבי של התלמידות והתלמידים 

)על-פי גילם ורמתם הלשונית(, אלא גם לרקע התרבותי והרגשי שלהם. לדוגמה, שימוש 

בטקסטים מתאימים מן המסורת וההיסטוריה היהודית, ממנהיגים פוליטיים, דתיים 

ורוחניים המקובלים על הילדים, יעוררו אמון ואמפתיה מצידם )בייחוד אם ירגישו כי 

המחנכת מכירה ומעריכה את הטקסטים הללו בעצמה(. המשימות והדיון במהלך השיעור 

צריכים גם הם להתבסס על מודעות ורגישות למורכבותה )וגם לנפיצותה( של סוגיית 

הזהות. חינוך נגד גזענות שיישא אופי של הטפה אינדוקטרינית וחד-ממדית )"גזענות 

היא רעה"(, יעורר התנגדות אינסטינקטיבית, שעל יסודותיה הרגשיים והקיומיים הרחבנו 

לעיל. בסופו של דבר, צריכים אמצעיו של חינוך נגד גזענות המבקש להיות משמעותי 

לבטא הבחנה בין הזיקה הפטריוטית הלגיטימית )משום שהיא ביטוי לערך עצמי חיובי 

ולתפיסת מציאות מפוקחת המעידה על עוצמה( ובין צורתה המוקצנת והמסוכנת כגזענות-

אתנוצנטרית )שהיא ביטוי להשתלטות בלתי מפוקחת של יצרים מסוכנים, שמטשטשים 

את תפיסת המציאות של האדם ומעידים על חולשה(.

ה  ס י פ ת ה ל  ש ה  י ת ו ד ו ס י
בצרכים,  טמונים  הגזענית 
ובפחדים עמוקים  בדחפים 
של ההוויה האנושית. לפיכך, 
חינוך נגד גזענות אינו יכול 
לשאת מאפיינים קוגניטיביים 
ורציונליים גרידא, אלא חייב 
להביא בחשבון את שורשיה 
הקיומיים והרגשיים של עמדת 
מבקש  הוא  שעימה  הנפש 

להתמודד.
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