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עביר ריאד חשיבון

גזענות היא אפליה על רקע גזע: בבסיסה ההנחה )השגויה( שהמין האנושי כולל גזעים שונים, ושגזע אחד 

אינו רק שונה במהותו מגזע אחר אלא גם נעלה עליו. גזענות אינה תופעה מבודדת, כי אם חוליה בשרשרת 

של סוגי אפליה שונים, המבוססים על הנחת העליונות של צד אחד על פני האחר: עליונות האדם הלבן 

על האדם הלא-לבן, עליונות הגבר על האישה, עליונות האדם על בעלי החיים או על שאר הטבע, ועוד. 

מטרתו של מאמר זה להרחיב את ההתבוננות על תופעת הגזענות למגוון הקשרים רחב, 

על מנת לעודד מחנכים, מחנכות, תלמידות ותלמידים להתבוננות ולפעילויות חינוכיות 

מקיפות ומעמיקות יותר בנושא זה. הוא מבוסס על ההנחה שכל סוגי האפליה מחוברים; 

אם נצליח לראות את בעיית הגזענות כחלק בלתי נפרד מבעיות חברתיות אחרות, הסיכוי 

להבין אותה ולטפל בה יגדל. האפליה בתחומי ה"גזע", העדה, המגזר והמדינה עומדת 

בדרך כלל במוקד הכתיבה על גזענות; חיבור סוגי האפליה הללו לאפליה בתחומים 

אחרים – כמו מגדר, האנושות וכדור הארץ – הוא הנושא הספציפי של מאמר זה. המאמר 

מנסה להציע בסיס וכיוון לפרויקט פדגוגי שמסוגל להתמודד עם בעיית הגזענות ועם כל 

האפליות המשפיעות על חיינו כפרטים וכקהילות. הפדגוגיה האלטרנטיבית שהוא מבקש 

להציע נגזרת מהתנועה האקו-פמיניסטית.

אקו-פמיניזם הוא תוצר של שתי תנועות – האקולוגית והפמיניסטית. התנועה האקולוגית נלחמת נגד 

שליטת האדם המודרני בטבע ושואפת לשים קץ למשבר האקולוגי העולמי; התנועה הפמיניסטית החלה 

כתנועה שנלחמת בדיכוי האישה בידי הגבר, אך כיום היא חותרת לא רק לשוויון בין גברים לנשים אלא 

גם לצדק חברתי עבור אוכלוסיות אחרות, שמוחלשות על רקעים שונים. התנועה האקו-פמיניסטית תופסת 

את שתי הבעיות הללו  – "המשבר האקולוגי" ו"הדיכוי המגדרי והחברתי" – כמקושרות זו לזו וכמבוססות 

על אידיאולוגיה אחת, הנחשבת למקור כל סוגי האפליה: זוהי האידיאולוגיה הדואליסטית, שבה מתקיימים 

הפרדה, קיטוב וניתוק בין מגדרים, מעמדות, "גזעים", לאומים או דתות, ובין בני אדם לשאר הטבע. במסגרת 

אותו דואליזם, צד אחד נתפס כעליון ביחס לצד האחר: גברים נתפסים עליונים ביחס לנשים, בני אדם 

נתפסים עליונים ביחס לשאר הטבע, וכך גם לגבי מעמדות גבוהים-נמוכים, אנשים לבנים-שחורים, אנשי 

עולם ראשון-שלישי, הטרוסקסואליים-להט"בים ועוד.1 

חינוך אקו-פמיניסטי הוא תוצר של שתי פדגוגיות: האקולוגית והפמיניסטית. בעשור האחרון של המאה 

הקודמת החלו להישמע קולות המבטאים רעיונות של אקו-פמיניזם במסגרות של חינוך סביבתי ואקולוגי, 

אשר מדגישים את הצורך בפרויקט פדגוגי אקו-פמיניסטי. המאמר מבקש, כאמור, לספק מענה לצורך זה. 

חלקו הראשון, התיאורטי, סוקר את תנועת האקו-פמיניזם, את הרקע ההיסטורי שלה ואת חשיבות שילובה 

בשדה החינוך. החלק השני יתמקד בפרקטיקה, כלומר באפשרויות של גזירת פרויקט חינוכי מהאידיאולוגיה 

האקו-פמיניסטית.

רקע תיאורטי: מה זה בכלל אקו-פמיניזם? וכיצד הוא משתלב בחינוך?

אקולוגיה: רקע
המשבר האקולוגי הוא אחת הבעיות האקוטיות ביותר בעולמנו כיום. התמונה הנוכחית והעתידית שהמדע 

מספק בנוגע למשבר זה כוללת זיהום באוויר, במים ובאדמה, הכחדת מינים, התחממות כדור הארץ ודלדול 

משאבים. גם בעיות חברתיות כמו עוני, רעב, מיליטריזם ומלחמות הן תופעות לוואי להרס האקולוגי. 

הפרספקטיבה  המדעית-אקולוגית מכריזה על אחריותו של המין האנושי לסביבתו הטבעית, מודעת לפגיעה 

של בני האדם בכדור הארץ ומכירה במחויבותו של המין האנושי להשתנות. מפרספקטיבה זו, כדור הארץ 

התפתח עד היום במשך כ- 4.5 מיליארד שנה, אולם את ההרס האקולוגי שנגרם לו חוללו בני האדם במשך 

כמה אלפי שנים בלבד – החל מהמצאת החקלאות )פעולת המניפולציה האנושית הראשונה על הטבע( 
ועד ימינו.2

המאמר מבוסס על ההנחה 
שכל סוגי האפליה מחוברים; 
אם נצליח לראות את בעיית 
נפרד  בלתי  כחלק  הגזענות 
אחרות,  חברתיות  מבעיות 
הסיכוי להבין אותה ולטפל 

בה יגדל.
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ו"גזע".

פדגוגיה פמיניסטית עוסקת 
י  ת ר ב ח ו י  ר ד ג מ ק  ד צ ב
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אחרות חוות בין כותלי בית 
הספר. היא פדגוגיה של כולם 
ומורים, תלמידים  - מורות 

ותלמידות.

אקולוגיה בחינוך
הנתונים מהעשורים האחרונים בנוגע לבעיה האקולוגית העולמית, מעידים על כך שהדורות הבאים יצטרכו 

להתמודד עם משבר חסר תקדים בהיסטוריה של האנושות. מכיוון שבאמצעות חינוך מכינים את הדור הבא 

לחיים בעולם, ישנה הסכמה רחבה שכדי להטמיע את האחריות כלפי סביבתנו במערכת המוסרית שלנו, על 

האקולוגיה להיות חלק מהחינוך ואף הבסיס החדש שלו. למשל, בדו"ח הפסגה העולמית הראשונה בנושא כדור 

הארץ משנת 1992, המוכרת גם כ"ועידת ריו", הודגש כי יש להטמיע את הסוגיה הסביבתית בחינוך כדי ליצור 

מודעות מוסרית למשבר הסביבתי, שתוביל לשינוי בגישותיהם, במיומנויותיהם ובהתנהגויותיהם של בני האדם 

כלפי כדור הארץ.3 לאור חומרת המשבר, חינוך בנושא זה צריך להניע לפעולה מתוך מצב חירום.4 המסקנה 

הברורה היא שהחינוך של ימינו צריך לכוון לעבר שתי מטרות: תיקון יחסי אדם-טבע, והענקת כלים לדורות 

הבאים להתמודדות עם המשבר; ברם, המודעות האקולוגית עדיין בתחילת דרכה בתחום החינוך. 

פמיניזם: רקע
ניתן להתייחס לפמיניזם הן כנקודת מבט והן כתנועה חברתית, המצביעה על דיכוי נשים תחת הפטריארכיה 

ודורשת את שחרורן.5 בבסיס עמדה זו מצויה הטענה שנשים וגברים שווים בערכם כבנות וכבני אדם, 

וכי צריך להכיר בערכן של נשים ולבטל כל צורת שליטה או דיכוי המופעלת עליהן כקבוצה חברתית. 

חשוב להבהיר כי מצבן של נשים שונה ממצבה של כל קבוצה חברתית אחרת, מכיוון 

שנשים אינן קבוצה שאפשר לבודד כמו מיעוטים מוחלשים אחרים, אלא קבוצה המהווה 

מעט יותר מחצי המין האנושי; אף על פי כן, היא נתפסת כשולית מבחינת השפעותיה 
במישורים הכלכלי, החברתי והפוליטי.6

לפמיניזם אין הגדרה או עמדה אחת, שכן הוא כולל ספקטרום של נקודות מבט שונות, 

שלא ניתן להקיפן במסגרת מאמר זה. המאמר יתמקד באידיאולוגיה של "הגל הפמיניסטי 

השלישי", שהתחיל בעשור האחרון של המאה ה-20 וממשיך גם כיום.7 קת׳לין קלי ג׳אנוס8 

מדגישה כי לשני הגלים הראשונים של הפמיניזם הייתה אג׳נדה ממוקדת וברורה של 

השגת זכויות לנשים: הראשון חתר להשגת זכות ההצבעה, והשני להשגת זכות השליטה 

ברבייה. לעומתם, לגל השלישי אין אג׳נדה מוגדרת, והוא מתעסק בעיקר בצדק חברתי 

כללי.8 גל זה מבקר את הראייה הדיכוטומית של הפמיניזם הצר שקדם לו, שבו נשים 

נתפסו כקורבנות וגברים כתוקפנים – ראייה פשטנית שאינה מכילה מצבים כמו דיכוי 

גבר לא-לבן בידי אישה לבנה. הגל השלישי בפמיניזם מציע תיאוריה המסוגלת להכיל 

מורכבויות ועמימות, ומבקש להגדיר מחדש, ללא גבולות ומחסומים, מהם מגדר, מיניות, 

גזע ומעמד חברתי. לכן, פמיניזם במאמר זה הוא תנועה נגד מערכות פטריארכליות, שמטרתה לבטל את 

הדיכוי, השליטה והניצול, ולהשיג שחרור לנשים ולכלל הקבוצות המדוכאות, בין היתר על רקע נטייה 
מגדרית ומינית, מעמד וכמובן "גזע".9

חשוב לציין כאן את התרומה של פמיניסטיות "שחורות" לדיאלוג הפמיניסטי, הנשי והמגדרי. בל הוקס, 

למשל, מתמקדת בשונויות של בני אדם ומדגישה כי שחרור נשים חייב לעבור דרך הזהות והמודעות 

הפוליטית, בשאיפה לנטרל גם דיכוי נשי של נשים – למשל הדיכוי שאותו מפעילות 

פמיניסטיות "לבנות" על אחרות. לטענתה, פמיניזם אינו תנועה של מגדר אחד ממעמד 

חברתי אחד, אלא מאבק נגד דפוס החשיבה הסקסיסטי, אשר מתגלם במבנים חברתיים-

פוליטיים פטריארכליים ומחליש אוכלוסיות שונות ורבות על רקעים שונים ורבים. 

בהקדמה לספרה "פמיניזם זה לכולם", הוקס מגדירה פמיניזם כ"תנועה לסיום הסקסיזם, 
הניצול הסקסיסטי והדיכוי הסקסיסטי" .10

פמיניזם בחינוך
שילוב האידיאולוגיה הפמיניסטית בבתי ספר אינו רק לימוד על פמיניזם בשיעורי 

היסטוריה וחברה, אלא חינוך לתפיסת העולם הפמיניסטית, דהיינו "פדגוגיה פמיניסטית". 

פדגוגיה כזו עוסקת, בין היתר, בצדק מגדרי וחברתי ובהתגברות על דיכוי אשר בנות 

וקבוצות מוחלשות אחרות חוות בין כותלי בית הספר.11 חשוב להבהיר כי הפדגוגיה 

הפמיניסטית היא פדגוגיה של כולם – מורות ומורים, תלמידים ותלמידות. במחקרים, 

הפדגוגיה הפמיניסטית מוצגת במקרים רבים כמבוססת על שלוש תיאוריות השזורות יחד: .1( התיאוריה 

הפמיניסטית; 2( התיאוריה הביקורתית, שממנה גזר המחנך פאולו פריירה את הפדגוגיה הביקורתית שלו, 

אשר מציעה חינוך בשיטה של דיאלוג;12 3( תיאוריית ההתפתחות המוסרית של קרול גיליגן, שמדגישה את 
חשיבותו של הקול המוסרי האחר, השונה, הנשי והמושתק.13

אקו-פמיניזם: האפשרות לחינוך נגד כל האפליות �
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1( התיאוריה הפמיניסטית: מכיוון שלתנועה הפמיניסטית ישנם הגדרות, זרמים, ולעתים אף חזונות רבים ושונים 

– לא ניתן לדבר על פדגוגיה פמיניסטית אחת ויחידה.14 עם זאת, בכל סוגי הפדגוגיה הפמיניסטית ניתן לאתר 
תמות כלליות עקביות: מאבק נגד הפטריארכיה והעצמת האוכלוסיות המוחלשות בחברה הפטריארכלית; 

הרחבת שיטות הלמידה מעבר לאלה האובייקטיביות, ההיררכיות והבנקאיות, והענקת לגיטימציה לצורות 
למידה וידיעה שונות; הדגשת התהליך בלמידה, במקום הדגשת המקצועות, היעדים וההישגים.15

2( התיאוריה הביקורתית: בעקבות מלחמת העולם השנייה והאסונות שנגרמו בה בגלל גזענות, התעניין אבי 

התיאוריה הביקורתית, תיאודור אדורנו, בתודעה האנושית ובאופנים שבהם היא מתפקדת. הוא השתמש 

במונח "תודעה מחפצנת" כדי לתאר את תודעתו של אדם שהפסיק לראות את האחרים כסובייקטים 

חופשיים, והחל לראותם כאובייקטים/חפצים )תלמידים ותלמידות נתפסים ומוערכים על-פי ציוניהם, עובדות 

ועובדים נתפסים ומוערכים על פי הישגיהם הכלכליים בשוק העבודה, וכדומה(. הפדגוגיה הביקורתית של 

פאולו פריירה, המבוססת על התיאוריה של אדורנו, מוגדרת כפדגוגיה של שחרור, אשר בנויה על דיאלוג 

ועל עיצוב תודעה פוליטית ביקורתית. החינוך המסורתי, לפי פריירה, הוא חינוך בנקאי, שבו הלימוד הוא 

למעשה הפקדה של ידע בתודעתם של התלמידות והתלמידים. פריירה קורא לחינוך חלופי – חינוך משחרר, 

שמבוסס על דיאלוג ועל מפגש אנושי אמיתי בין מחנכות ללומדים, כפיתרון לבעיית התודעה המחפצנת.

בתיאוריה ובפדגוגיה הביקורתית יש לאהבה מקום עיקרי. לפי אדורנו, בחברה של מדכאים ומדוכאים, 

מדכא בעל תודעה מחפצנת, שאיבד את היכולת להיות עם הזולת ולהזדהות איתו, איבד את היכולת 

לאהוב.16 פריירה יונק ממהלכי המחשבה הללו: הוא מדגיש את טענתו של אדורנו ומסביר כי מדכא לא 

מזהה שהוא כזה עד שאינו "מסתכן במעשה אהבה"; אהבה היא התחנה החסרה במעבר בין מצב מצוי 

של יחסי מדכא-מדוכא, לבין מצב רצוי של סולידריות אמיתית בין שני יצורי אנוש, שיודעים כי על שניהם 

להיות חופשיים. לפי פריירה, תפקידם של המחנכים והמחנכות לאפשר לתלמידות ולתלמידים לזהות 
את הדיכוי ולפעול לקראת שחרור, באמצעות דו-שיח הבנוי על אהבה.17

למה הפדגוגיה הביקורתית מהווה עוגן בפדגוגיה הפמיניסטית? בהתבסס על הפדגוגיה 

הביקורתית של פריירה, דיאלוג מגדרי הוא בהכרח עוגן פרקטי משמעותי בפדגוגיה 

פמיניסטית.18 לפי פדגוגיה זו, לאחר דחיית שיטת החינוך הבנקאי, תפקידם העיקרי של 

מחנכים ומחנכות הוא יצירת מרחב לשיח חברתי-פוליטי מעצים הן לבנות והן לבנים, במטרה 

להביא לשינוי חברתי.19 מטרותיו של תהליך ההעצמה דרך הדיאלוג הן: לאפשר חשיפה 

לעמדות ולנרטיבים חברתיים ומגדריים שונים; לעודד חשיבה ביקורתית; לסייע בזיהוי מנגנוני 

הדיכוי שפועלים על נשים או על אוכלוסיות מדוכאות אחרות )תלמידות ותלמידים ממעמד 

חברתי-כלכלי נמוך, בעלי צרכים מיוחדים, להט"בים ועוד(; ולהניע את התלמידים "לחלום" 

על מציאות אחרת, שתקום על ערכים של אוטונומיה ושל הכלת כל שונות מכל רקע )מגדר, 

מעמד, "גזע", נטייה מינית ועוד(. 

3( תיאוריית שלבי ההתפתחות המוסרית: קרול גיליגן פיתחה תיאוריה המבחינה בין שני צירים של התפתחות 

מוסרית, המתאפיינים בקולות שונים מגדרית: הראשון – שנקבע עוד קודם בידי קולברג, אבי תיאוריית 

שלבי ההתפתחות המוסרית –  הוא ציר של "צדק" )jus tice(, המאפיין בעיקר בנים וגברים; השני הוא 

ציר של "אכפתיות" )care(, המאפיין בעיקר בנות ונשים.20 גיליגן מתארת את שני צירי המוסר כשני 

קולות שונים: הקול הראשון הוא קול החוק המנוטרל מרגש, הקול האוטונומי, הרציונלי, האובייקטיבי 

והאבסולוטי. לעומתו, הקול השני הוא קול האמפתיה והרגש, הקול המכיל, האוהב והדואג לשימור מערכות 

יחסים. לפי גיליגן, ההבחנה בין צדק לאכפתיות היא למעשה הבחנה בין שני דפוסי חשיבה מוסרית: 

ניתוק וחיבור. מוסריות של צדק מייצגת מצב של ניתוק: עצמי מנותק מכל ההקשרים, המתנהל באופן 

אינדיבידואלי לפי מה שנקבע כנכון בידי החוק, ללא התייחסות לנסיבות סביבתו או להשלכות החלטותיו 

ומעשיו על אחרים. במקביל, מוסריות של אכפתיות מייצגת מצב של חיבור: עצמי שתופס את עצמו 

כחלק מרשת של מערכות יחסים, ומנסה באופן מתמיד לאזן בין צרכיו ורצונותיו לבין צרכי האחרים 

ורצונותיהם, שעשויים להיות מושפעים בדרכים כאלה או אחרות מצעדיו. מהתרומה של גיליגן ניתן להסיק 

כי שני המינים, נשים וגברים, מסוגלים להתפתח מוסרית באותה מידה, וכי שני צירי ההתפתחות המוסרית 

שלהם – צדק ואיכפתיות – מקבילים האחד לאחר, משלימים אחד את האחר, ואין אחד שנעלה על האחר.

לטענת גיליגן, תיאוריית ההתפתחות המוסרית המחודשת הזו נחשבת ל"תפנית פרדיגמטית" בתחום 
הפסיכולוגיה. היא סבורה כי זהו אתגר עצום לפסיכולוגיה בפרט, ולדיסציפלינות אחרות בכלל, להכיר 
בדפוסי חשיבה השונים מגדרית, ובהסתמך על כך להתחיל לקחת בחשבון את הקול הנשי כתפיסת עולם 

בפני עצמה, שאינה ניתנת להערכה לפי מדרגים או קריטריונים שנקבעו בהתבסס על תפיסת עולם גברית. 
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הטרגדיה, מסבירה קרולין שרוסברי, היא שמבני החברה כבר עוצבו על פי תפיסת עולם גברית של מוסר, 

צדק וחוקים. כלומר, אנחנו נולדים וגדלים בעולם אשר נבנה על ציר מוסרי אחד בלבד, ציר הצדק, 

שיוצר את כל מה שנראה לנו מוכר והגיוני מבחינה מוסרית בכל תחומי החיים – פוליטיקה, מדע, דת, 

חברה, חינוך וכו׳. שרוסברי רואה במציאות הזאת מחסום גדול שעומד בפני הפדגוגיה הפמיניסטית, שכן 

כל ניסיון פמיניסטי בחינוך כיום הוא למעשה ניסיון לפנות מקום לציר המוסרי המושתק והמוזנח של 

האכפתיות, בצד הציר המוסרי של הצדק המושרש כבלעדי. על כן, הפדגוגיה הפמיניסטית היא פדגוגיה 

אלטרנטיבית מאותגרת ביותר, הנאלצת להתמודד עם קשיים עמוקים ביצירת קהילת לומדות ולומדים 
ראויה ובהעברת הערכים הקהילתיים הרצויים אל מחוץ למרחב הבית ספרי.21

   

הן גיליגן והן פריירה מצביעים על קול מושכח, מושתק ומדוכא, שיש להחזיר לו את הזכות להישמע 

ולהשפיע. לאור תרומתם זו, ניתנת בפדגוגיה הפמיניסטית חשיבות רבה לכך שהחוויה הנשית תוכל לקבל 

ביטוי, להישמע ולתרום לתהליך הלימודי. זאת, להבדיל מחינוך פטריארכלי בנקאי, אשר משתיק את הקול 

הסובייקטיבי, האמוציונלי, הנשמע לא-מדעי, והדורש מתלמידים ומתלמידות להתאים את עצמם לתכני 

הלימוד.22 בחלק הבא אתייחס לקול נוסף שעלינו לשמוע: קולו של הטבע הלא-אנושי - הקול המושכח, 

המושתק והמדוכא של כדור הארץ.

אקו-פמיניזם: רקע
ההוגה הצרפתיה פרנסואז דובון טבעה בשנות ה-70   של המאה הקודמת את המונח "אקו- פמיניזם". היא 

הדגישה כי שתי התופעות הכדור- ארציות המוכרות – התפוצצות האוכלוסין והרס המשאבים – מהוות 

את שני האיומים המיידיים ביותר להישרדותנו. לטענתה, המערכות הפטריארכליות הקפיטליסטיות 

)והסוציאליסטיות בזמנו( והכוח הגברי אחראים לשתי הסכנות הללו – להרס הסביבתי ולזיהום המואץ – 

ואם הם ימשיכו לקיימם באותו אופן, הם יורישו לדורות הבאים כוכב לכת שאינו מקום שראוי לחיות בו.23 

המודעות ההיסטורית מהווה מרכיב משמעותי בתפיסה האקו-פמיניסטית; לפי דובון,24 שתי הבעיות שהוזכרו 

לעיל הן תוצאה טבעית של שתי המצאות מקבילות בהיסטוריה האנושית: היכולת לשתול זרעים באדמה 

)כמו באישה(, וההתערבות באקט הרבייה. דובון האמינה כי המהפכה האקולוגית מחייבת את סיום השליטה 

הגברית, במטרה לפנות את הדרך – לא לכוח נשי או למטריארכיה, כי אם ליחסים מגדריים הדדיים בין 
גברים לנשים, ובין האדם לטבע.25

מריה מייס ו-ונדאנא שיבא – הוגות פמיניסטיות משני עולמות שונים )גרמנית והודית( – טוענות בספרן 

המשותף "אקו-פמיניזם" כי תרבות המדע והטכנולוגיה, המשרתת את הקפיטליזם הפטריארכלי, קרעה 

לגזרים את מעגלי התחדשות החיים וכפתה עליהם התפתחות גוברת של פיתוח חומרים ומוצרים חדשים 

– מה שמהווה את אחד הרבדים של המשבר האקולוגי. הן סבורות כי הפרספקטיבה 
הפמיניסטית מסוגלת ללכת אל מעבר לקטגוריות הפטריארכיה שמבנות כוח ומשמעות 

בטבע ובחברה. זוהי פרספקטיבה מקיפה ועמוקה יותר מפרספקטיבות ביקורתיות אחרות, 

כיוון שהיא כוללת את מושגי הייצור והצריכה בהקשר של התחדשות החיים ומקשרת 

בין סוגיות שתקופה ארוכה נתפסו כנפרדות, כגון ייצור ורבייה. יתרה מזאת, חשוב 

לציין כי אקו- פמיניזם מאפשר הסתכלות על העולם כ"סובייקט אקטיבי" הקיים בפני 

עצמו, ולא כמשאב שערכו נמדד לפי תועלתו לאדם. תפיסה זו מצביעה על בעייתיות 

התרבות התעשייתית של הייצור, באמצעות חשיפת ההרס הטבוע במה שהפטריארכיה 

הקפיטליסטית מגדירה כ "פרודוקטיבי", ובכך יוצרת מרחבים חדשים לתפוס את האקט 
היצירתי ולחוות אותו.26

מחקרה של שירי אורטנר, "האם תרבות בשביל טבע היא כמו גבר בשביל אישה?", הוא אחד המחקרים 

המכוננים המקשרים בין נשים לבין טבע בממד רחב וחוצה תרבויות.27 לטענתה, ברמה מסוימת בהכרה, 

התרבות – כל תרבות – לא רק מכריזה על עצמה כמובחנת מהטבע, אלא גם כעליונה עליו. מובחנות 

 )culturalize( "ועליונות אלו נשענות בעיקר על היכולת לבצע טרנספורמציה של הטבע, כלומר "לתרבת

אותו. הטבע הוא חומר הגלם הפרימיטיבי, ותרבות היא עיבוד של החומר הזה; הטבע הוא העולם החומרי 

הפרוע, ותרבות היא ההתערבות האנושית שעושה סדר; הטבע מסוכן, בלתי צפוי וחופשי, ותרבות היא 

המסגרת שמציבה את הגבולות ומעניקה ביטחון, יציבות ועקביות. במקביל ליחס תרבות-טבע, מציבה 

אורטנר אנלוגיה שלפיה אישה עבור הגבר היא כמו טבע עבור התרבות. נשים נתפסו ונתפסות כמין האחר, 

בעוד הגבר הוא המין הראשון; נשים הן המין הנחות יותר, הרגשי, הלא-הגיוני, הפרוע, ההפכפך, שאינו מסוגל 

אקו-פמיניזם: האפשרות לחינוך נגד כל האפליות �
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לאדם.
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 i.לשלוט בעצמו והזקוק לשליטה הגברית, בעוד שהגבר הוא השכל הישר, המאוזן, הרציונלי, היציב והשולט

מפרספקטיבה אקו-פמיניסטית, האנלוגיה הזאת נתפסת כשורש הבעיה של אי-הצדק החברתי והאקולוגי; 

אקו-פמיניסטיות רבות מכנות אותה בעיית "הדואליזם", ועליה אפרט בפסקאות הבאות. 

הדואליזם
אקו-פמיניסטיות רבות מדגישות כי כל מה שנתפס היסטורית כמקושר עם הטבע, הגוף, הרגש או האישה 

– הוגדר באופן עקבי כנחות יותר ביחס לכל מה שנתפס היסטורית כמקושר עם התרבות, הנפש/השכל 
או הגבר.28 משום כך, האידיאולוגיה הדואליסטית פוגעת לאורך ההיסטוריה ביחסים בין בני האדם )וגורמת 

לתופעות כמו גזענות(, בין האדם לטבע ובין גברים לנשים.

ניתן להבחין בנוכחותה של בעיית הדואליזם בתחומים רבים, ובמיוחד בתחום המדע הכללי. קרולין מרקאנט, 

פילוסופית אמריקאית והיסטוריונית של המדע, מזהה את המוטיבים הפטריארכליים והקפיטליסטיים 

בגישה המדעית המערבית.29 גישה מכניסטית זו, שהופיעה בתחילת המהפכה המדעית והמשיכה להשפיע 

על המדע המערבי, מזמינה את האדם-המדען לתפוס עצמו כ"מהנדס" של העולם הטבעי. המדע, לפי 

מרקאנט, מתייחס לטבע כאל משאבים השייכים לבני האדם, שנתפסים כבעלי הזכות הבלעדית לתכנן, 

לעצב, לכוון ו"להנדס" את הטבע, כדי להפיק ממנו את התועלת המרבית למין האנושי.30 במקביל, מרקאנט 

טוענת שזיהוי הטבע כאם מזינה מנע את ההרס האנושי של הטבע בהיסטוריה המוקדמת. בימינו, לעומת 

זאת, מסבירה מרקאנט, הטבע מזוהה כ"אישה פרועה" הזקוקה לשליטה אנושית – שליטה שהתממשה, 
למעשה, במהפכה המדעית אשר החזירה לטבע את הסדר.31

אקו-פמיניסטיות רבות טוענות כי גם תפיסת מהותו של ידע בחשיבה המערבית היא כשלעצמה חלק 

משמעותי מהבעיה האקולוגית והפמיניסטית, מכיוון שהיא מכחישה את הידע המגיע מהטבע והמבוסס 

על החוויה.32 גיבארה מסבירה כי התפיסות המסורתיות לגבי מהותו של ידע מוגבלות ולוקות בחסר, כיוון 

שלמעשה הן "מתייחסות לחלק אחד מהאנושות כאילו הן מייצגות את החוויה של כולם".33 לכן, כחלק 

ממאבקן נגד הדיכוי הכפול, אקו-פמיניסטיות דורשות הכרה בממדי הידע האחרים ובמכלול הערכים שניתן 
לגזור מהם, כדי להוביל שינוי פרדיגמטי סביבתי וחברתי.34

בחשיבה המערבית מושרשים מושגים המעצבים את תפיסת עולמו של האדם, אשר פגעו לאורך ההיסטוריה 

בקשר שבינו לבין הטבע. המושג הרלוונטי ביותר למאמר זה הוא "העצמי המופרד", המתאר את הנתק הקיים 
בין האדם לבין הטבע, ואת הקושי של האדם לראות את עצמו כ"קיום המשכי" לקיום הטבעי הסובב אותו.35

   

לאקו-פמיניזם יש הגדרות וזרמים שונים, אך כל האקו-פמיניסטיות מדגישות כי עצם הקישור בין אקולוגיה 

לפמיניזם מועיל הן בניתוח התיאורטי של שורש הבעיה, והן ברמת יישום המאבק במציאות.36 לכן, אקו-

פמיניזם בכל זרמיו תופס את עצמו כתנועה בעלת חזון רחב יותר, שמזהה את החיבור 

בין שתי הבעיות – האקולוגית והחברתית. אקו-פמיניזם מבקר את כל צורות ההיררכיה 

והשליטה ונאבק בהן,37 ובסיסו התיאורטי מורכב מביקורת, מהתנגדות ומחזון.38 פיתוח 

התיאוריה האקו-פמיניסטית מייצג את מאמציהן של פמיניסטיות לעסוק בצורות דיכוי 

מקושרות זו לזו, לבקר מערכות יחסים לא ראויות ולתקן אותן.39 כל סוגי האפליות – הן 

אלה שנוצרו בתוך הקהילה האנושית על רקע של מין )sexism(, גזע )racism( ומעמד 

)classism(, והן אלה המכוונות נגד שאר הטבע, כמו סוגנּות )speciesism( שהיא אפליה 

נגד בעלי חיים – בעצם מחזקים ומתגברים באופן הדדי את מערכות הדיכוי השיטתי בעולם. לכן, שחרור 

מדיכוי, מפרספקטיבה אקו-פמיניסטית, הוא שחרור של כל הקבוצות המדוכאות, על כל רקע שהוא, בעת 
ובעונה אחת.40

פדגוגיה אקו-פמיניסטית
הסקירה שהובאה קודם מלמדת כי לפדגוגיה אקולוגית ולפדגוגיה פמיניסטית ישנו בסיס משותף – 

הפדגוגיה הביקורתית, השואפת לחולל טרנספורמציה תודעתית במטרה להוביל לשחרור המדוכאים 

מהמנגנונים המדכאים אותם, ולסייע להם לחולל טרנספורמציה חברתית קולקטיבית.41 אמנם, חיבור בין 

i דוגמה לכך מתחום הפסיכיאטריה: עד סוף המאה ה-19 נחשבה מחלת ההיסטריה – שבה אדם סובל מקושי חריף בוויסות 
 Gilman, S. L., King, H., Porter, :רגשי – למחלה ייחודית לנשים, ואף מקור שמה הוא המילה "רחם" ביוונית. ראו

R., Rousseau, G. S., & Showalter, E. (1993). Hysteria beyond Freud. Berkeley: University of California Press

שחרור מדיכוי, מפרספקטיבה 
אקו-פמיניסטית, הוא שחרור 
של כל הקבוצות המדוכאות 
על כל רקע שהוא, בעת ובעונה 

אחת.
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שתי פדגוגיות אלה עשוי להיראות הגיוני ומפתה בפשטותו, אך אני מבקשת להצביע על כך שפדגוגיה 

אקו-פמיניסטית איננה רק חיבור מתמטי פשוט של שתי אג׳נדות פדגוגיות )אקולוגית ופמיניסטית(, אלא 

שעניינה להציע אג׳נדה אחרת, ששורשיה עמוקים יותר מאלו של השתיים הנפרדות. ברמה תיאורטית, 

אקו-פמיניזם מזהה סוגי דיכוי שהוחמצו הן בתנועה האקולוגית והן בזו הפמיניסטית; לכן, פדגוגיה אקו-

פמיניסטית צפויה להיות בעלת תרומה גדולה יותר מזו של אקו-פדגוגיה ושל פדגוגיה פמיניסטית.42 תרומתו 

של אקו-פמיניזם לפדגוגיה הביקורתית אינה רק בביקורת כוללנית לכל צורות הדיכוי, ההיררכיה והשליטה,43 

אלא בעיקר בקישורים שהוא חושף ביניהם.44 

לארה הארבסטר ושון בלנקינסופ, אנשי חינוך קנדים וחוקרים בתחום החינוך האקולוגי והסביבתי, פותחים 

את מאמרם בשאלה: "כיצד יכול חינוך סביבתי להתייחס לחיבור שבין צדק חברתי לבין יחסי אדם-טבע 

שמבוססים על קיימות והדדיות?". הם סבורים כי התשובה אינה באיסוף ובחיבור מושגים של צדק חברתי 

ושל חינוך משחרר, אלא בעיצוב חיבור מושגי חדש לחיבור שהאקו-פמיניזם בעצמו מציע.45 בהקשר הזה 

חשוב להזכיר כי בתפיסתו, האקו-פמיניזם לא חותר לספוג או לוותר על אף תיאוריה מבין השתיים, כי 
אם להעמיק ולהעשיר אותן.46

הסקירה הקצרה והתמציתית שהובאה לעיל לנושא מורכב ורחב זה, מאפשרת להסיק כי הטרנספורמציה 

החינוכית המתבקשת היא מחינוך דואליסטי, מכניסטי, נטול אהבה ומבוסס על יחסי הזרה – אותה 

צורת חינוך שפריירה מכנה "בנקאות" –  לחינוך שנגזר מגישה המבוססת על אהבה ועל יחסי זיקה של 

סובייקט-סובייקט, ואשר נותן מקום למושגים כמו ביקורת ודיאלוג. יש לכך השלכה עמוקה על מושג 

ה"ביקורת" בפדגוגיה הביקורתית, אשר מתמצה בהפיכתם של המחנכים והמחנכות לסוכנים פוליטיים, 

 או לאינטלקטואלים טרנספורמטיביים – תיאורטיקנים ופעילים תרבותיים, בעלי אג׳נדה פוליטית של 
שינוי חברתי.47

בהתבסס על החלק התיאורטי עד כה, ניתן לסכם כי בעיית האפליה בכל רבדיה וסוגיה 

טמונה במערכות יחסים שגויות )wrong relationships( בין בני אדם השונים זה מזו 

על רקע מגדר, גזע או מעמד, ובין בני האדם לבין סביבתם. קיימת הסכמה בין ההוגות 

וההוגים שנסקרו לעיל, שריפוי מערכות היחסים השגויות יתאפשר רק באמצעות אהבה.

פריירה כותב שחינוך צריך להיות אקט של אהבה, אם כי הוא לא מגדיר כלל מהי אהבה 

ואיך היא באה לידי ביטוי באינטראקציה החינוכית.48 ג׳ואן קלינגן, חוקרת ואשת חינוך 

אמריקאית בת ימינו, סבורה כי אין באקדמיה מושג חמקמק ורחוק מהישג יד יותר מאהבה. 

היא מדגישה כי למרות שאהבה מרכזית כל כך בחיינו, בשיח האקדמי נמנעים ממגע ישיר 

איתה ומדיונים אינטלקטואליים סביבה.ii החלל הגדול שנשאר במדעי החברה והחינוך 

בעקבות ההתחמקות מאהבה מתמלא במונחים כמו: רווחה, אושר, הוויה, כבוד, שוויון, 

שחרור, אתיקה של אכפתיות )care(, אלטרואיזם, התנהגות פרו-סוציאלית, פסיכולוגיה 

חיובית, חמלה וכדומה.49 

אקו-פמיניזם, אם כן, הוא תנועה בעלת פוטנציאל גדול להוות אג׳נדה חדשנית ומורחבת לפדגוגיה 

הביקורתית. למרות זאת, מעט מחקרים עד היום נגעו באפשרויות של אקו-פמיניזם בחינוך.50 בחלק 

 הבא אדון באפשרויות ליישום האידיאולוגיה האקו-פמיניסטית במערכת החינוך, כדרך למאבק באפליה 

החברתית והאקולוגית.

מתיאוריה לפרקטיקה: אקו-פמיניזם בחינוך
על אף חשיבותה הפוטנציאלית העצומה של הפדגוגיה האקו-פמיניסטית לאנושות ולכדור הארץ, אין מספיק 

ניסיונות למימושה בבתי ספר בעולם.51 הפרויקט הפדגוגי האקו-פמיניסטי המוצע במאמר זה מבוסס על 

הרעיונות הבאים, הנגזרים מהתיאוריה האקו-פמיניסטית ומיישומי החינוך הביקורתי: יחסים הדדיים ותלות 

גומלין בתוך החברה האנושית ובין האדם לטבע; תפיסה הוליסטית )במקום דואליסטית( של הגוף והנפש, 

כמרכיבים בלתי ניתנים להפרדה בטבע האנושי, המשלימים זה את זה; הגדרת האהבה כמושג מרכזי 

בתכני הלימוד, שאין להתחמק ממנו, להתבייש בו או לעטוף אותו במושגים אחרים. מדובר בתהליך חינוכי 

אלטרנטיבי, שדורש מודעות היסטורית מעמיקה. כפי שהוזכר קודם, אדורנו מקשר בין תהליך הרחבת 

המודעות ההיסטורית לבין היכולת של בני אדם לאהוב. לתפיסתו, אדם עם תודעה מחפצנת הוא אדם חסר 

מודעות היסטורית, אדיש לזולת, לצרכיו ולכאבו, וזקוק לשחרור תודעתי. הוא מתאר את המדכאים כאנשים 

ii על כך ראו גם במאמרה של חגית כהן-אליהו, שעוסק באהבה בחינוך ובקשר שבינה לבין פדגוגיה ביקורתית.

בעיית האפליה בכל רבדיה 
ערכות  במ טמונה  גיה  סו ו
יחסים שגויות בין בני אדם 
השונים זה מזו על רקע מגדר, 
גזע או מעמד, ובין בני האדם 
לבין סביבתם. ריפוי מערכות 
היחסים השגויות יתאפשר רק 

באמצעות אהבה.

אקו-פמיניזם: האפשרות לחינוך נגד כל האפליות �
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"קרים, עמוק בתוך עצמם הם חייבים להכחיש את אפשרות האהבה, חייבים לסלק את אהבתם מאנשים 

אחרים מתחילתה, לפני שתוכל אפילו להתחולל".52 לכן, אהבה מהווה בסיס אידיאולוגי חלופי לדואליזם 

בחינוך, הנגזר מהתנועה האקו-פמיניסטית.

הביקורת על צורת החינוך המקובלת היום נוגעת לניתוק התכנים ושיטות הלימוד בבתי הספר מהמתרחש 

מחוצה להם בעולם; לכן, העלאת המודעות לבעיות האקולוגיות והחברתיות היא הצעד הראשון לשינוי 

החינוך. המשבר האקולוגי הוא עדות לכישלון בני המין האנושי להיות אזרחים בקהילה האקולוגית. תלמידי 

ותלמידות הדור הנוכחי ייאלצו, ככל הנראה, להתמודד עם בעיות חסרות תקדים בהיסטוריה האנושית. לכן, 

עליהם להפנים שהם אזרחיות ואזרחים לא רק בקהילה הישירה שלהם, אלא גם בקהילה האנושית הרחבה 

ובקהילה האקולוגית. בפרויקט פדגוגי אקו-פמיניסטי, תלמידים ותלמידות יספגו ערכים של אחריות כלפי 
האנושות והטבע וערכים של אזרחות כדור-ארצית.53

החזון הפדגוגי האקו-פמיניסטי מורכב מחזון סביבתי ומחזון חברתי שאוחדו לחזון אחד. בעבודה החינוכית 

ניתן יהיה להפריד ביניהם, על מנת לחבר אותם שוב בשלב מאוחר ובשל יותר. ההמלצה שלי היא לעבוד 

תחילה על תיקון יחסי אדם-טבע מהבחינה המושגית. כיצד מתחילים לתקן? מתחילים בהרחבת המודעות. 

עלינו להרחיב את מושג המדע הצר הקיים, הנובע מהתפיסה המודרנית הרציונלית האמפירית. יש להפנים כי 

אין באמת אפשרות להפריד בין רגש לידע; במקום אובייקטיביות אמפירית אנחנו צריכים 

רגשות, שמניעים אותנו ללמוד ולהילחם בשביל מי ומה שאנחנו אוהבות ואוהבים )האדם 

האחר וכדור הארץ(. נדרשת תפנית בדרך שבה ניגשים לתכני הלימוד בבתי ספר; ישנה 

חשיבות רבה לאג׳נדה חינוכית שתאתר בתכני הלימוד את המוטיבים הסמויים של היוהרה 

האנושית, דהיינו הביטחון העצמי המופרז שמאפיין את המין האנושי שרואה עצמו כאדון 

כדור הארץ, שזכותו לדאוג לרווחתו-הוא על חשבון שאר הטבע.54 תפיסת העליונות של 

בני האדם על שאר הטבע היא דפוס חשיבה הרסני שיש לוותר עליו.55 

אם נמשיך להחזיק באמונה בקידמה, לא נוכל לעמוד בפיתויי הטכנולוגיה, הנוחות והרווח קצר הטווח. אולם 

הקידמה המדעית היא מנגנון דיכוי לאדם בעידן הגלובליזציה, כי כוח השוק הקפיטליסטי הגלובלי, אשר 

מבוסס בעיקר על טכנולוגיה, גובר הן על בני האדם והן על הטבע.56 צריך לזהות את הבעייתיות בגישה 

המדעית המכניסטית, אשר מחמיצה את החיבור בין האדם לטבע, על כל מרכיביו: אינטואיציה, רגשות, 

ובעיקר – אהבה. טענתו של פריירה כי אין שחרור ללא אהבה ממשיכה להנחות מחנכות ומחנכים ביקורתיים 

בני ימינו, המדגישים את חיוניותה של אהבה בתיקון יחסי האדם עם שאר הטבע,57 כשלב מקדים לתיקון 
יחסיו עם שאר האנושות.58

הצעדים הפרקטיים שבאמצעותם ניתן לרפא מערכות יחסים שגויות וליישם אספקטים אקו-פמיניסטיים 

בבתי-ספר בישראל – רבים ומגוונים. בהמשך אפרט צעדים כאלה, סביב שלושה נושאים מרכזיים 

המבוססים על הסקירה שלעיל: 

1. ריפוי יחסי אדם-טבע, ופיתוח מיומנויות להפחתת הנזקים הנגרמים לטבע.

2. ריפוי יחסי גוף-נפש / גוף-שכל, ותמיכה בהתחברות מחדש לגוף.

3. ריפוי יחסי אדם-אדם, מחנכות-תלמידים, תלמידה-תלמיד, והצעת הדיאלוג בין שונים כשיטת למידה 

וכפעילות חינוכית בפני עצמה.

ריפוי מערכות היחסים השגויות כעבודה חינוכית
קונסטנס רסל ואן בל, נשות חינוך סביבתי אמריקאיות, חוקרות ופעילות בתחום הגנת הטבע, מציעות תוכנית 

חינוך סביבתי מפרספקטיבה אקו-פמיניסטית, שאותה הן מעצבות בהתבסס על תיאוריית ההתפתחות 

המוסרית של גיליגן.59 הן מסבירות כי ללא התיאוריה של גיליגן, אכפתיות הייתה נשארת כלואה בתוך 

המרחב הסנטימנטלי הפרטי, ומורחקת מהמרחב המדעי הציבורי. רסל ובל טוענות כי מוסר האכפתיות היה 

חיוני להתפתחותה של מוסריות אקו-פמיניסטית, בגלל התמקדותו במערכות יחסים ובחיבור בין צרכים 

לבין אחריּויֹות. הן מציעות לעשות "פוליטיזציה" למוסר האכפתיות, ומשתמשות במונח "מוסר אכפתיות 

פוליטי" )politicized ethic of care( שטבעה דין קורטין,60 במטרה לקדם את השיח המוסרי של זכויות 
בעלי החיים. לטענתן, השפה שבה שיח זה מתקיים אינה מאפשרת לאכפתיות לחדור אליו כגורם תקף.61

רסל ובל מדברות מתוך השדה החינוכי ומדגישות את הבעיה של עליונות בני האדם על שאר הטבע. הן 

טוענות שבעיה זו נוכחת ונתפסת כהנחה מובנת מאליה וטבעית, אפילו במסגרות חינוכיות הדוגלות בחינוך 

ביקורתי משחרר.62 במקום תוכניות החינוך הלא-מוצלחות במיוחד, לטענתן, הן מציעות תוכנית חינוכית 

חלופית של מוסר אכפתיות פוליטי. מטרותיה של תוכנית זו: לסייע לתלמידות ולתלמידים לזהות את 

הסוגיות המעניינות אותם ברמה האישית, לאפשר להם להתנסות בהן באופן מספק ולחזק את הקשר בינם 

הגישה המדעית המכניסטית 
בין  החיבור  את  מחמיצה 
האדם לטבע, על כל מרכיביו: 
אינטואיציה, רגשות, ובעיקר 

– אהבה.
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לבין אותן סוגיות, תוך הבהרת התמונה הגדולה שממנה נגזרת כל סוגיה וסוגיה; לסייע להם ליצור קשרים 

אמיתיים עם הטבע ולהעניק להם הזדמנויות של מגע ישיר עם הסביבה הטבעית והאנושית; לחשוף את 

התלמידים והתלמידות לידע מקיף, למשל פוליטי, שעומד מאחורי התפיסות הרווחות כלפי הטבע וכלפי 

ההיסטוריה התרבותית, המדעית והתעשייתית; לאפשר להם לראות/לדמיין אפשרויות אלטרנטיביות של 

התנהלות בעולם כאזרחיות ואזרחים בקהילה הכדור-ארצית. העצמת המודעות תביא ללא ספק להעצמת 

האחריות של כל תלמיד ותלמידה וכל כיתה וכיתה כלפי כדור הארץ, כלפי בעלי החיים וכלפי האדם האחר.

1. ריפוי יחסי אדם-טבע
הצורך האנושי להתחבר בחזרה לטבע ולהתחנך בהקשרים של טבע ושל טבעיות, הוא דרך למימוש טוב 

יותר של הפוטנציאל האנושי, ברמת הפרט והחברה.63 גאו, אשת חינוך אוסטרלית, מרצה וחוקרת שעבדה 

בחינוך סביבתי במשך 20 שנה, עומדת על חסרונות הגישה החינוכית המסורתית בכלל והסביבתית בפרט, 

כגישה שמרחיקה ומנתקת את הלומדות והלומדים מהסביבה ומשתקת את חושיהם הפיזיולוגיים ואת 

ערוצי הלמידה הישירים שלהם. היא מציעה למחנכים בחינוך סביבתי ללמד אחרת: "ללמד על הסביבה, 

בתוך הסביבה, בשביל הסביבה, או עם הסביבה".64 השאיפה היא ליצור בין התלמידים לבין הטבע יחס לא 

פונקציונלי, הממלא את האדם במשמעות; משם, תתחיל באופן אוטומטי לצמוח קהילה שונה, שוויונית 

יותר, שבה היחסים בין האנשים אינם פונקציונליים אלא משמעותיים בפני עצמם עבור כל אדם ואדם 

בתוך הקהילה. כיצד עושים זאת?

העצמת האחריות כלפי כדור הארץ: בעבודה עם תלמידות ותלמידים צעירים, בבתי ספר יסודיים  ■

ובחטיבות ביניים, אפשר להיעזר בספרות ובסרטים כדי להטמיע מוסריות אקולוגית וכדי להעצים את 

האחריות כלפי כדור הארץ. במקביל, חשוב להימנע מספרות ומסרטים המעודדים קידמה, רווח כלכלי, 

עליונות של האדם על בעלי החיים או עליונות של המדע על הטבע.65 בעבודה עם תלמידים מעל גיל 

14 ניתן להביא את העובדות על המשבר האקולוגי באופן ישיר יותר, למשל דרך סרטים דוקומנטריים, 

ולפתח דיונים בעקבות הצפייה. חשוב לכוון את הדיונים למקום שבו טובת כדור הארץ וכלל המינים 

עולה על שימור התרבות הצרכנית של המין האנושי. 

פיתוח מיומנויות אישיות: בכל בית ספר אפשר לפתח ולהרחיב את מיומנויותיהם של תלמידים  ■

ותלמידות לכיוון צמצום הזיהום והפגיעה הנגרמים לסביבה, באמצעות שינוי פעולות אישיות כמו 

הפחתת פסולת )למשל הפחתת השימוש במוצרים חד-פעמיים( ומיחזור. כדי 

להשיג את המטרות האלה, נדרשת מהם מחויבות. לפי אברסון, תהליך הרחבת הידע 

והמודעות אמור להעלות את מחויבותם של תלמידות ותלמידים, עד לשלב שבו הם 

מסוגלים לחולל שינוי סביבתי ממשי; אולם מרבית המחנכות והמחנכים הסביבתיים, 

לטענתה, אינם מציבים מחויבות כדרישה הכרחית.66 

למידה בטבע בשביל הטבע: כדאי לשלב בתוכנית השנתית ימים שלמים שמוקדשים  ■

ללמידה בטבע, על מנת לאפשר לתלמידים ולתלמידות להתמודד בכל פעם עם 

סביבה חדשה, ללמוד אותה, לחוש אותה, להתחבר אליה וליהנות בה. ניתן גם לתת 

לתלמידים משימות אקולוגיות שבועיות, חודשיות או שנתיות לביצוע בקבוצות, 

בנושאים כמו חקלאות, מיחזור, עבודות ניקיון יערות וחופי ים ממוצרי פלסטיק, 

העלאת המודעות הקהילתית וכדומה. בנוסף, ניתן לקיים מגיל קטן למידה אודות 

"איך לשמור על הטבע", במטרה לחנך דור חדש המחובר לסביבתו הטבעית והיודע באופן אינטואיטיבי 

כיצד לשמור עליה ולצמצם את הפגיעה בכדור הארץ. במהלך כל אלה, יש להדגיש באופן קוהרנטי 

את אהבת הטבע והשונות האקולוגית, ולהקנות את הידע והמיומנויות מתוך המניע הבסיסי שלנו כבני 
אדם67 וכמחנכים – אהבה, הן לטבע והן ללומדים וללומדות.68

2. ריפוי יחסי גוף-שכל
הדואליזם שהוטמע בתרבות מעודד כיום חינוך שבו רווחת התנכרות לגוף, הנתפס כנחות ביחס לשכל.69 

דואליזם זה של גוף-שכל ניכר במוסדות החינוך המסורתי, שבין כותליהם נדרשים התלמידות והתלמידים 

להשתיק את קול גופם לאורך שעות היום, בזמן שהם מפעילים רק את שכלם, באופן מנותק מהגוף, 

מהחושים ומהרגש.70 הניסיון התמידי לשלוט בגוף, לרסן ולאלף אותו, לפחד ממנו, להיבהל מעוצמותיו, 

מתשוקותיו ומהאותות שהוא מזרים בכל רגע נתון – לא רק מעכב את תהליך הלמידה הטבעית, אלא גם 

מזיק לו וגורם לו לסטות ממסלולו הנכון.71 עלינו לזכור שאנחנו גופים; דרך הגוף, כל אחד ואחת מאיתנו 

חווה ומכיר את העולם הזה, בדרכים ספציפיות ויוצאות דופן. על כן, חיוני לקחת את קולו של הגוף ברצינות, 

לתת מקום לכל מה שחושינו הטבעיים קולטים ולכבד את התפקיד שהגוף המוחשי ממלא.72 הגוף הוא 

יש להדגיש באופן קוהרנטי 
והשונות  הטבע  אהבת  את 
את  ולהקנות  האקולוגית, 
מתוך  יות  והמיומנו ע  ד הי
כבני  שלנו  הבסיסי  המניע 
אדם וכמחנכים - אהבה, הן 
לטבע והן ללומדים וללומדות.

אקו-פמיניזם: האפשרות לחינוך נגד כל האפליות �
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החוליה האבודה בינינו – כנפשות – לבין העולם, שאותה עלינו להחזיר לתרבות, לחינוך ולחיי היום-יום 

שלנו. לכן, צריך לעודד בקרב התלמידות והתלמידים טיפוח תפיסה חדשה, הוליסטית, לגוף, לנפש ולשכל 

כמרכיבים בלתי ניתנים להפרדה בטבע האנושי, המשלימים זה את זה. בהתבסס על גישה הוליסטית זו 

למהות האדם, ניתן לבצע בפעולה החינוכית צעדים שעוזרים להקטנת הפער בין הגוף לשכל, כמו:

לשלב במערכת השבועית שיעורים ופעילויות המעודדים התחברות מחדש לגוף, כגון יוגה ומדיטציה,  ■

שמטרתם להכשיר את התלמידים והתלמידות להתחבר לעצמם, לחוות את גופם, וללמוד כיצד 

להקשיב לו וכיצד להרגיעו כשהם זקוקים לכך. פעילויות כאלה יכולות להביא תועלת עקיפה גם 

לתלמידות ולתלמידים הסובלים מבעיות שונות, כמו קשיי ריכוז או הפרעות שינה.

לשלב שיטות לימוד פחות מסורתיות, המדגישות לימוד דרך החושים, במיוחד במקצועות כמו פיזיקה,  ■

כימיה, ביולוגיה ואיכות הסביבה; ליזום פעילויות קבוצתיות כדי לבחון תגובות גופניות שונות ביחס 

לניסוי לימודי מסוים, וכדומה.

לפתוח את הנושא "גוף וגופניות" לדיונים בקרב התלמידים והתלמידות, לרבות נושא החינוך המיני:  ■

מהי מיניות טובה? כיצד נהנים מהגוף באופן בטוח ובריא? על מנת לגשת לתלמידים בנושאים 

 ,)Me Too אלה ניתן לעשות שימוש בספרות, בקולנוע, בתכנים בוערים )כמו אידיאל היופי, תנועת

במציאות היומיומית )אירועים ספציפיים מקומיים( או בסיפורים אישיים. יש להתאים, כמובן, את 

נושאי הדיונים ואת אופן התנהלותם לקבוצת הגיל, לגודל הקבוצה ולנוכחות תלמידות ותלמידים 

לאחר טראומות גופניות )אלימות פיזית או מינית(.

3. ריפוי יחסי אדם-אדם, מחנכת-תלמידים, תלמיד-תלמידה 
לפי הפדגוגיה הביקורתית של פריירה, הכלי לריפוי יחסים בין בני אדם, תלמידים ותלמידות, מחנכות 

ומחנכים, הוא דיאלוג המבוסס על אהבה. מדובר בדיאלוג הן כשיטה חינוכית, הניתנת למימוש בתהליכי 

לימוד של מקצועות שונים בבית הספר, והן כפעילות בפני עצמה. חינוך שמבוסס על דיאלוג הוא חינוך 

שמייחס חשיבות רבה לשיח חברתי-פוליטי-מגדרי-אקולוגי, ששותפיו הם התלמידות והתלמידים. כיצד 

משיגים למידה מבוססת דיאלוג בבית הספר?

מורה - תלמידים ותלמידות: הלמידה בחינוך הביקורתי אינה מגיעה מלמעלה, מהמורה או מתכני  ■

הלימוד, אלא מעולמם של התלמידים והתלמידות וממה שהם מביאים איתם. יש לאפשר מרחב 

לעולמם של התלמידים, להבנות שיש להם אודות העולם, להנחות ולהשערות שלהם לגבי המציאות. 

המחנכות והמחנכים שותפים בתהליך הלמידה ואינם נתפסים כיודעים יותר מהתלמידים. היחסים 

ביניהם אמורים להיות שווים ולהתנהל בגובה עיניים, במיוחד כשמדובר בתלמידי חטיבה ותיכון. 

זאת, על מנת לעזור לכל תלמידה ותלמיד להפנים מערכת יחסים שבה אין מדכא ומדוכא, אלא 

שני בני אנוש שווים, התורמים ונתרמים אחד מן השנייה. במילותיו של פריירה: "יש לקיים דו-שיח 

ביקורתי ומשחרר עם המדוכאים, בכל שלב משלבי מאבקם לשחרור, וזהו תנאי קודם לכל פעולה. 

תוכן הדו-שיח עשוי, ואף חייב, להשתנות על-פי התנאים ההיסטוריים ורמת תפיסתם של המדוכאים 
את המציאות".73

תלמיד-תלמידה: היחסים בין התלמידים והתלמידות נמצאים במרכז היעדים החינוכיים בפרויקט  ■

האקו-פמיניסטי. בכל מקצוע, המחנכת יכולה להישען על משימות לימודיות המעודדות דיאלוגים 

בין התלמידים. שיטה זו מחזקת כל תלמידה ותלמיד באופן אישי, משחררת אותם כאינדיבידואלים, 

ומאפשרת לכל אחת ואחד לתרום מעצמו לאחרים ולהיתרם בעצמו. לפי פריירה: "שחרור המדוכאים 

הוא שחרור בני-אדם, לא שחרור חפצים. באותה מידה שאיש אינו משתחרר בכוחות עצמו בלבד, 

כן אין הוא משתחרר בעזרת כוחות אחרים".74 במישור זה, חשוב לא להניח מראש מהי זהותם של 

כל תלמיד ותלמידה, אלא לאפשר התבטאות חופשית בנוגע לזהות המינית והמגדרית, ולעודד כבוד 

הדדי, הכלה ותמיכה. 

אדם-אדם: הדיאלוג, כפעילות בפני עצמה, הוא כלי פדגוגי ביקורתי רב-עוצמה לצורך מאבק בתופעת  ■

הגזענות, לרבות תופעות של עליונות האדם על אדם אחר ועל שאר הטבע. אפשר לחשוף תלמידות 

ותלמידים לסוגי האפליה השונים בעולם בעזרת סיפורים ספרותיים או היסטוריים, או בעזרת סרטים, 

ולפתח דיאלוג כיתתי בנושא המותאם לרמת הגיל. השמעת הקולות השונים בכיתה, והקשבת 

התלמידים והתלמידות זה לזו, הן תהליך שבו מתרחשת עבודה של שחרור תודעתי. בנוסף, ניתן 

לדרוש מהתלמידים ומהתלמידות לעמוד במשימות קטנות המותאמות לגילם, בהן הם אמורים לחשוב 

יחד כיצד ניתן לסייע לאנשים אחרים בסביבתם להשתחרר מדיכוי. לדברי פריירה, "חייבת ההנהגה 

המהפכנית לנקוט חינוך מכוון. מורים ותלמידים )מנהיגים והמוני עם(, שמטרותיהם משותפות, אלה 
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גם אלה סובייקטים הם, לא רק במשימת חשיפתה של המציאות האופפת אותם, ובכך הם לומדים 

להכירה תוך ביקורת, אלא אף במשימת יצירתו מחדש של הידע הזה".75 לבסוף, המישור הבין-אישי 

הזה הוא מרחב מצוין עבור מתבגרות ומתבגרים כדי לחשוב ולדון יחד בנושא כל סוגי הדיכויים – לא 

רק החברתיים אלא גם זה האקולוגי. 

הדיאלוג כשיטה חינוכית הוא משימה מיוחדת ומאתגרת במוסדות החינוך המסורתי. לפי 

השיטה הדיאלוגית, תכני הלימוד שאליהם נחשפים התלמידים והתלמידות אמורים לכלול 

את הקול האחר, המושתק במדע, שהוא הקול הנתפס כנשי, כרגשי ואינטואיטיבי. ניתן 

להאיר את הקול הזה במקצועות לימוד שונים, במיוחד באזרחות, בהיסטוריה, בספרות 

ואף במדעים.

דוגמה 1:

בשיעור מדע על סיפור תחילת העולם, או סיפור ה"בריאה" המדעי, מומלץ לאפשר לתלמידות ולתלמידים 

לתאר את מה שהם מדמיינים או חווים בעקבות למידת החומר. אם הם כבר מודעים 

למונח המדעי המקובל, אפשר לתת את הדעת לכך שסיפור תחילת העולם, כפי שהוא 

מתועד עד היום במדע, נשמע בקול אחד, גברי, ומכונה "המפץ הגדול"; בעוד שניתן 
היה לתת לו שם אחר, נשי יותר, כמו "הביצית הקוסמית".76

דוגמה 2:

בשיעור היסטוריה על מסעות גילוי ארצות, מומלץ לאפשר מקום לביקורת פוליטית של 

הנוסח ההיסטורי האירופאי. המסעות האלה הונעו על-ידי התרבות הקולוניאליסטית 

של מערב אירופה, וגרמו לרצח עמים ביבשות הנכבשות ולהרס אקולוגי עצום. ספרי 

ההיסטוריה מתארים את האדם הלבן כאדם העליון, המתורבת והנאור, שהגיע לארץ 

החדשה )עבורו( כדי "לבנות" אותה. חשוב וצריך לעשות קריאה מחדש להיסטוריה – 

לרענן את תפיסותינו לגבי "הישגי" האדם הלבן, להאיר את חטאיו כלפי הגזעים השונים ולכתוב מחדש 

 iii.את הספרים

לסיכום, אין עדיין בעולם החינוך "פדגוגיה אקו-פמיניסטית", אבל יש קווים מנחים להתחלה. לפי גישה 

פדגוגית זו, כל נגיעה אקולוגית היא נגיעה חברתית, ולהפך. פיתוח ראייה הוליסטית יאפשר להציע למידה 

המתעקשת להכיל את שני המאבקים – האקולוגי והפמיניסטי-חברתי, ואת שני הקולות – הגברי והנשי. 

וחשוב מכל – ללמד מהלב: אנחנו צריכים לחזור להתפעל ממדע.77 לא רק תלמידות ותלמידים, אלא גם 

מחנכות ומחנכים, צריכים ללמוד כיצד לחזור ללמוד מהלב, כדי לדעת כיצד ללמד מהלב, ולא להתחמק 

מאהבה.

 iii ראו את התחדשות תנועת השחורים בארה"ב ובעולם – Black Lives Matter – שהובילה להורדת פסלים של 
קולוניאליסטים אירופאים שונים ורבים אשר ניצבו עד ימינו בארה"ב ובאירופה, למרות פשעיהם נגד שחורים ואמריקאים 

ילידים )"אינדיאנים"(. 

ית  ט ס י ל הו יה  אי ר וח  פית
ה  ד י מ ל ע  י צ ה ל ר  ש פ א י
שני  את  להכיל  המתעקשת 
י  ג ו ל ו ק א ה  – ם  י ק ב א מ ה
ואת  והפמיניסטי-חברתי, 
שני הקולות – הגברי והנשי. 

וחשוב מכל – ללמד מהלב.
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