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אידיאה ומתודה: 
ל“ג עיונים באפלטון 

שמואל שקולניקוב, מאגנס, 2008.

שלנו  הספרים  לבזאר  מתגנב  פעם  מדי 
עמו  לנסוק  שאפשר  כזה  באמת,  רציני  ספר 
לגבהים שבהם האוויר נקי. שמואל שקולניקוב 
הגותו,  פרי  מאמרים  ושלושה  שלושים  קיבץ 
המתמודדים עם החידות הפילוסופיות הגדולות 
שאפלטון הוריש לנו, בעיקר עם אלה הנוגעות 
לפילוסופיה של אפלטון עצמו. ובנוגע לענייננו, 
חינוך: קשה להבחין, כותב המחבר, בין הפילוסופיה 
הכללית של אפלטון לבין פילוסופיית החינוך 
שלו, שתיהן עשויות מקשה אחת. אז מהי מהות 
החינוך לפי אפלטון? לטהר את הנפש מסתירות 
כך שתוכל לראות את האידאה של הטוב. ומהי 
מהות הלמידה? תהליך מלא תשוקה של הבהרת 
ומהי מהות ההוראה?  מובנים למחצה.  מושגים 
דיאלוג ”אחד על אחד“ שמפעיל מדי פעם את 
”נשק יום הדין“ - אירוניה. ומהי הבעיה המהותית 
של תורת החינוך של אפלטון? כיצד ליישב בין 
הדרישה לתהליך התחנכות אישי לבין התוצאה 
(ראיית האידיאה של הטוב) התקפה לכל האישים; 
ומהי הבעיה המהותית שלנו? המרחק בין החינוך 
במערה שלנו לבין החינוך האידאי של אפלטון. 
נכון, לא כל יסודות החינוך האפלטוני יציבים, 
למימוש  כחתירה  החינוך   - היסודות  יסוד  אך 
אידיאל כלשהו של שלמות אנושית - ניתן אולי 

לשיקום.  

אל היכל ההשכלה:
תהליכי מודרניזציה 

בחינוך היהודי 
במזרח אירופה 

במאה התשע־עשרה 
מרדכי זלקין, ספריית הלל בן חיים 

למדעי היהדות, הקיבוץ המאוחד, 2008.

האם החינוך הוא ראי של תהליכים חברתיים 
כמובן,  דיכוטומית  השאלה  שלהם?  מוביל  או 
אך בכל זאת מקובל לחשוב שהחינוך הוא ראי 
יותר ממוביל. אנשי חינוך תמימים חושבים שהם 
מובילים משהו, אך הסוציולוגים יודעים שהם רק 
משקפים ומשעתקים את הלכי הרוח הדומיננטיים. 
מרדכי זלקין דווקא מראה שאנשי חינוך עשויים 
להוביל: הם הובילו את מהפכת ההשכלה במרכז 
התשע  במאה  היהודי  העם  של  ביותר  הגדול 
עשרה. ”מערכת החינוך המשכילית הייתה אכן 
אל  החדשה  העת  חדרה  שדרכו  הראשי  השער 
(עמ‘  אירופה“  מזרח  ברחבי  היהודים  משכנות 
192). אנשי חינוך שנשבו ברוחה של המודרנה 
ייסדו מערכת חינוך מודרנית וערערו את מערכת 
החינוך המסורתית של חדרים ותלמודי תורה ואת 
הסמכות הרבנית שתמכה בהם. הספר מתאר את 
נועזים  משכילים  חינוך  אנשי  שעשו  המהלך 
במזרח אירופה, מהלך ששינה את קורות העם 

היהודי. 
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לא על היופי לבדו: 
על הוראה 

ביקורתית של ספרות 
נעמי דה־מלאך, סדרת מגדרים, הקיבוץ 

המאוחד, 2008.

הזה  הספר  (לטובה) של  התכונה המפתיעה 
הפדגוגיה  של  לחולשות  שלו  המודעות  היא 
הביקורתית - זרם רב מלל ודל עשייה בחינוך 
(נטייה  לדוגמטיות  נוטים  וצרכניו  שיצרניו 
שזרם זה מבקר בזרמים אחרים) - למרות שהוא 
עוסק בה. נעמי דה־מלאך כתבה ספר על הוראת 
ספרות ברוח הפדגוגיה הביקורתית כשני עשורים 
לאחר שאסכולה זו הגיעה לשיאה, מה שאפשר 
לה להתבונן בה באהדה מרוסנת. נקודת המוצא 
של הפדגוגיה הביקורתית - שפאולו פריירה היה 
נביאה ושליחיה הידועים הם הנרי ג‘ירו, מייקל 
ואיירה  אפל, פיטר מקלרן, סטנלי אהרונוביץ‘ 
שור - היא חינוך ל“תיקון עולם“ באמצעות פיתוח 
תודעה ביקורתית, שעיקרה מודעות לאופן שבו 
מנגנוני הכוח בחברה פועלים ומשתמרים. הוראת 
פירושה  הביקורתית  הפדגוגיה  ברוח  ספרות 
פרשנות  באמצעות  אלה  מנגנונים  חשיפה של 
דרך  ושל  הקשרו  של  הטקסט,  של  ביקורתית 
הוראתו. דרך ההוראה האלטרנטיבית היא דיאלוג 
שבו מורה ותלמידים בונים ידע במשותף ומעלים 
נכתב הטקסט  נקודת מבט  מאיזו  כגון  שאלות 
הספרותי הזה, מדוע מלמדים אותו ולא טקסטים 
אותנו  לעניין  עשויים  טקסטים  אילו  אחרים, 
באמת, ומדוע. הספר סובל מחולשות טיפוסיות 
של עבודת דוקטורט שעובדה לספר, אך ממלא 
חלל במחשבת החינוך המקומית: תיאור וניתוח 
של הגישות להוראת הספרות מנקודת מבטה של 

גישה מועדפת. 

עדות: 
משבר העדים 

בספרות, 
בפסיכואנליזה 

ובהיסטוריה
שושנה פלמן ודורי לאוב, תרגמה: דפנה 

רז, רסלינג, 2008.

פדגוגיה אינה הגיבור העיקרי של הספר הזה. 
הגיבור העיקרי שלו הוא ”נשיאת עדות“ - מה 
היא  ואחרי השואה. אך פדגוגיה  פירושה לפני 
גיבור משנה של הספר, ושושנה פלמן - חוקרת 
ספרות  המלמדת  ישראלית  ידועה,  ספרות 
באוניברסיטאות בארצות הברית - מעלה שאלות 
חדשות ומפתיעות על אודותיה. שימו לב: ”האם 
יש יחס מהותי בין משבר למעשה החינוכי? ואם 
ננסח את השאלה במונחים נועזים וחדים יותר 
האם   [...] לפדגוגיה?  טראומה  בין  היחס  מה   -
ביכולתה של טראומה להורות דרך לפדגוגיה?“ 
19). פלמן מתארת את התהליך המשברי  (עמ‘ 
שעברה כיתת הסטודנטים שלה באוניברסיטת ייל 
ומסכמת: ”על רקע זה אטען שההוראה כשלעצמה, 
ההוראה בהגדרתה, מתקיימת לאמיתו של דבר רק 
במשבר ודרכו: אם ההוראה לא נקלעת למשבר 
כלשהו, אם אינה מעלה על פני השטח, באורח 
בלתי צפוי (במפורש ובמובלע), לא את הפגיעות 
ולא את הנפיצות של איזה מימד מכריע, אולי לא 
היה בה מן ההוראה [...] במבט לאחור על החוויה 
אני סבורה שתפקידי כמורה, ככל שזה יישמע 
פרדוקסלי, היה ליצור בכיתה מצב משברי ככל 
האפשר, להביאה אל קצה המשבר שהסטודנטים 
בלי  בשיגעון,  להסתכן  בלי  בו  לעמוד  יכלו 
להידחף אל מעבר לגבול“ (עמ‘ 63). לא מדובר 
הראשון  הספר  נוסח  סוקרטי  משבר  על  כאן 
שסקרנו, משבר שבו בן השיח נקלע למצוקה של 
סתירה, אלא על משבר רגשי עמוק, קליני, משבר 

שבלעדיו, כך פלמן, אין הוראה אמיתית. 
יורם הרפז




