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של חלשים " עורכי דין"ורים כינוך רב תרבותי חותרת להכשרת מהגישה הפרוגרסיבית לח

גזענות וחומרים , לשוני-חינוך דו, הכשרה כוללת חומרים אודות הגירהה.םומורדי

יון בנושאים אלה ד. ביקורתיים המדגימים את הקשר בין חינוך בית ספרי לבין דיכוי ממוסד

בטיעונים פוליטיים בתוך המרחב משום שהוא כרוך , חלק מהמורים למצב החרדהאת מביא 

או פגיעה בדעות אישיות /הדבר גורר סיכון של חשיפה ו. הציבורי של כיתת הלימודים

תרבותי נתקל בתגובה - לעתים קרובות ניסיון להכשיר מורים עתידיים לחינוך רב. עמוקות

 תגובה ".אני רואה רק ילדים; איני רואה ילדים לבנים ולא לבנים: "לדוגמא, הגנתית חזקה

-זאת מייצגת אידיאולוגיה עמוקה של הכחשה שמדכאה מודעות ציבורית ואישית אודות אי

 מחלה –" עיוורון היסטרי"ניתן להשוות את התגובה הזאת ל. שוויון במערכת החינוך שלנו

כאשר חולה מפתח הגנה כנגד מצבי לחץ על ידי הפיכה של הלחץ , פסיכוסומאטית

חוויית מחלה פיזית מעבירה את תשומת הלב . וד הראיהאיב: הפסיכולוגי לפגם פיזי

מודעות לסיבות יתרה מזאת כל ; ממקורות הפסיכולוגיים של הטראומה לסימפטומים פיזיים

פוטר את עצמו ,  יש לציין שאיש שסובל ממחלה זאת,בנוסף. מדוכאתהאמיתיות של מחלה 

 משתמשים במטפורה של אנו, ובכן. משבצת הקורבןלתוך  את עצמו מכניסהוא ; מהאשמה

-עיוורון היסטרי על מנת לבטא את הצורה הסימבולית של הכחשה ברמת פעילות חברתית

  .קוגניטיבית

  

תרבותי מציינת מקרים של התנגדות התלמידים למידע -הספרות אודות ההתנגדות לחינוך רב

סר כעס וחו, בושה, מורים דיווחו על תגובות של אשמה.  אודות החברה שבה הם חיים

אונים כמכשולים רגשיים שחוסמים את ההבנה הקוגניטיבית והקניית מיומנויות בחומר 

שענים על סטריאוטיפים עממיים אודות המיעוטים על מנת לברוח נלעתים תלמידים . הנחמד

 הקורס לחינוך רב תרבותי נבנה . מהחשיבה הביקורתית אודות מצבם של המיעוטים בחברה

כיוון גישה שוויונית יותר לתיד ישנה באופן הדרגתי את דעותיו מתוך הציפייה כי מורה לע



אך החשיפה הפתאומית לגישות מאתגרות עלולה ליצור . תרבותי-וקרובה יותר לחינוך הרב

. דמותםק ולעצור את הת– מורים לעתיד –בלבול באשר לדימוי עצמי של התלמידים 

ת של מורה לעתיד קשורים התרחשות זאת אופיינית יותר למקרים כאשר הדעות הקודמו

  .לדימוי העצמי שלו וההערכה העצמית שלו

  

על מנת להבין את מנגנוני ההגנה הפסיכולוגית ניתן לפנות לספרות המייצגת את הגישה 

נטען כי הסיבה להתנגדות יכולה להיות האמונה הלא מודעת , בין היתר. דינאמית- הפסיכו

צאה היחידה של ההתערבות הביקורתית שלמצב הקיים אין אלטרנטיבה אמיתית וכי התו

. גרת חינוך רב תרבותי תהיה שלילת ביטחון עצמי של האנשים שכעת הם נהנים ממנוסבמ

ניתן לשער כי המורים לעתיד . מצב אמוציונאלי זה עלול להיות בעייתי ולפגוע בתפקוד

ליהם  תגובה הגנתית בעקבות הצורך להגן על הערכים החברתיים הדומיננטיים שעיםמגל

  . נשענת זהותם העצמית

  

 למידע חדש ולחשיפת דעות אישיות עלולה ליצור דילמות אתיות שבמסגרתה הם התנגדות

מצב זה לעתים גורם לפרט . יידרשו לפעול בהתאם לאחד מהמערכות הערכים הסותרות

המחליט לחוש כי הוא אינו יכול להיענות לציפיות הטמונות בשתי מערכות היחסים ולכן הוא 

יש להדגיש כי הקושי בפיתרון הדילמה . ישאר עם תחושה עמוקה של כישלון מוסריי

. המוסרית הוא מרכזי עבור התהליך של שינוי אמונות וערכים אישיים אודות מיעוטים

ה של הכרה עצמית שמלווה בסכנה יקטקמחקרים מראים כי כשתלמידים עומדים מול הפר

  . מפני הקורסים והחומרים חדשים עצמם עלהם לעתים מגוננים , לזהות שלהם

  

 למנוע  מובהק מהוות ניסיוןהחסימת התודע,  הכחשהכמו, התנגדותחלק מהצורות של 

צורה זאת של הגנה במסגרת לימודי ההכשרה של מורים . רועים טראומתייםיזיכרון של א

  שנתפשים כסטריאוטיפיים המאשימים את המיעוטיםהיכולה לקבל צורה של חזרה על 

. חברתיהת דרוויניזם ואימוץ הפגנתי של עמד גם של ו" כל אחד יודע"שכל הישר שה דברי

יום -משום שהוא נתקל בחוויות היום, יש לציין כי עיוורון היסטרי זה הגנה לא פשוטה

שמהווים איום פוטנציאלי על האידיאולוגיה הדומיננטית ולכן הגנה זאת חייבת להיות 

כאשר היא חותרת ,  על ידי האידיאולוגיה הדומיננטיתמתוחזקת  ומשועתקת באופן תמידי

נוע את האפשרות של מ ולתוורון ההיסטרי בתור נורמה אידיאולוגיי לבסס את הע-ליעד 

  .עמדה ביקורתית

  

ים מראים כי תהליכי ההגנה חזקים במיוחד בקרב מורים לעתיד שמתייחסים רמחק

חוו בתור תלמידים וגם כאשר ת שהם לפרקטיקה העתידית שלהם כהמשך ישיר לפרקטיקו

מערכות ההגנה מחוזקות על . תרבותיות הייתה מוגבלת-חשיפתם של מורים אלה לחוויות רב



, קלישאות של תקשורת ותרבות המונים, ידי הפרשנות הדומיננטית של היסטוריה

התנגדות זאת נקבעת על ידי צו אידיאולוגי שהופנם ". השכל הישר"סטריאוטיפים של 

" צנזורה עצמית"חוקרים מגדירים את המצב הזה כמצב של . יאליזציה מוקדמתבמהלך סוצ

מצב שלפי חומסקי מהווה צורה של אינדוקטרינציה שפועלת כנגד חשיבה עצמאית לטובת 

תפקידם למנוע אנשים מלהגיע ; כאשר בתי ספר פועלים כאמצעי לסוציאליזציה זאת, ציות

  .לעמדה ביקורתית

  

 רמות של זהות אישיות וקבוצתית ובכל רמה התרבות 4- פועלת באידיאולוגיהניתן לומר כי 

 הפצת הערכים הדומיננטיים .הדומיננטית משעתקת ערכים ואמונות המכוונות לשמירתה

 תודעה כוזבת שקיימת בשילוב עם תודעת החברה תמתרחשת בכל רמות של תודעה ויוצר

חיפוש . מיננטית באמצעות החוויה האישיתומחזקת את הכללים של התרבות הדו) אני עליון(

. לאחר זהות חברתי מביא לסימביוזיס בין האני לאני העליון במסגרת סדר חברתי נתון

ההכחשה של צורות כפייה ודיכוי שקיימים בחברה קשורות לשאיפה עמוקה לאחדות ולזהות 

השולטת יומי של הערכים של התרבות - התהליך של שעתוק היום. חברתית בלתי מפוצלת

  .יציבות ותלות תמידית בסמכות-מבודד את הפרט ומשאיר אותו במצב של אי

  

המונח של תודעה ביקורתית שפותח על ידי פאולו פריירה מהווה ניסיון לפרוץ מתוך מעגל 

  ודעה ביקורתית זהו מצב פסיכולוגי בו הפרט . קסם זה

ת לראות את מסוגל להשתחרר מהאידיאולוגיה השולטת במידה מספרת על מנ) א

    , מנגנוני הדיכוי

  בעל מוטיבציה מוסרית )ב

  . מחליט לפעול על סמך הבנה זאת)ג

ואם בשלב . הביקורתית משחררת את הנטיות האלטרואיסטיות ואת השאיפות לצדקה התודע

הראשון התגובה לחינוך הרב תרבותי היא תגובה של דיסוננס קוגניטיבי שמצביע על קיום 

מודדות מודעת עם הדילמה המוסרית שעוברת תהבא עשוי להיות ההשלב , דילמה מוסרית

, שינוי עמדותב להתבטאתגלות יכולה סכאשר ה, התמודדות והסתגלות. מצבים של לחץ

  .הקפאת מצב או חזרה לעמדות קודמות

  

 חשוב להבין כי התנגדות זהו : שבהם פועלת ההתנגדותה תחומים של התודע4נבדיל בין 

לחוויות האישיות ולמידע החדש אליו ,  שמתרחש בהתאם למצב הנתוןתהליך דינאמי מתמיד

  .נחשף הפרט

  

הוא עבר תהליך של , הפרט נמצא בתוך התרבות הדומיננטית. Unconsicous מודע-  תת.1

ההתנגדות לפרשנויות אלטרנטיביות מבוססת על . סוציאליזציה בהתאם לסדר חברתי קיים



. על הסטנדרטים של התרבות הדומיננטיתבורות הנכפית שדרושה על מנת לשמור ה

 אינו מסוגל להגיע לרפלקציה אודות טמשום שהפר, ההתנגדות ברמה זאת היא אינה מודעת

כפי שהוא , פן ביקורתי את תהליך הדיכוישלטון או לראות באויה עם  האישית ביחסוזהות

, ציין פאנוןכפי שמ. א חלק אינטגראלי מהזהותיות הדהתנג. חוויית האישית שלומתבצע ב

המודע שלנו כולל לא רק זיכרונות - פאנון מדגיש כי תת; מודעת תרבותית-מדובר בכפייה תת

  .אותנטיתאישיות מילדות אלא עיוות של חוויה אנושית 

2 .Dysconscious. , כולל תפישות(משמעותו של מונח זה זהו הרגלים לא ביקורתיים ,

 מדובר לא בהיעדר .ום הסדר החברתי הקייםשמצדיקות את קי) הנחות ואמונות, התנהגויות

נגדות ברמה זאת היא התנגדות אוטומטית לזווית תה.  תודעה אלא בצורה של תודעה פגומה

מורים לעתיד שבאופן .  אינטראקציה חברתיתבתחוםסטרי י הןעיוורו, תראיה אלטרנטיבי

ות מהסוג של קלישאאוטומטי מסרבים לבחון את המנגנון החברתי תוך כדי הישענות על ה

רמה של . מהווים צורה זאת של חשיבה לקויה נכפית" נוהגעולם כמנהגו "

Dysconsciousness –ים של התרבות הדומיננטית טרד זאת רמה שבה אימוץ של הסטנ

מעניק לפרט את תחושת העליונות המוסרית שדורשת ממנו למנוע דרך של רפלקציה 

  .ותודעה ביקורתית

3. Preconscious .מחשבות וזיכרונות לא , ס לרמה הנפשית שבה קיימים אמונותמתייח

מטרת ההכשרה לחינוך רב תרבותי היא להביא את . ות המודעתפעילות כעת בפעיל

.  לשלב המודעותו הנדחים אודות אי צדק חברתי הקיימים ברמה זתוהזיכרונועיונות הר

ית ועל הבחירות מורים לעתיד אמורים לעבור תהליך של רפלקציה על התנהגותם האיש

מה , הבאת תוכן של רמה זה למודעותמידע חדש מהווה מפתח לתהליך של . שעליהם לעשות

  . שמביא את המורים לדילמה מוסרית

4 .Conscious . חשוב להדגיש כי גם המודעות השלמה לאי שוויון חברתי והבנה אודות

המודעות גוררת . שינוי עמדותמבטיחים הטיב והמטרות של החינוך הרב תרבותי אינם 

 ברמה זאת מופע מנגנון הגנה מתוחכם ועמוק יותר שפועל . בעקבותיה את הדילמה המוסרית

הצדק החברתי נגרם על -ינטען כי א, כך למשל. על מנת למנוע אימוץ זהות חברתית חדשה

  . ידי הטבע האנושי ולכן אין טעם לנסות ולהיאבק בו

  

ערכים ואמונות בעקבות , לשינוי התנהגויותמתייחס , אם הוא מתרחש, השינוי, ובכן

 לעתיד מסוגל הרק אז מור. תרבותי- החשיבה של החומר של קורס ההכשרה לחינוך רב

 . לתפוש עמדה ביקורתית ולפרוץ את מעגל הקסם של השתקה עצמית ועיוורון היסטרי

 כי אימוץ התודעה הביקורתית מביא מורים לעתיד לפיתוח הגנה ןחשוב לציי

הינו מנגנון הגנה נגדי שפועל כנגד מערכת של העיוורון י ז במחקר שלנו–רמטיבית טרנספו

  . גיבוש זהות חברתית חדשהומחזק תהליך שלהעצמית 

  



גיות השונות של מנגנון העיוורון ההיסטרי ורמות שונות של טחשוב לאבחן את האסטר

תודיקה של הוראת המ מול מורים לעתיד ולתאם את רהתנגדות על מנת להגיע לדיאלוג ישי

צעדים ניתן להמליץ על ה,  במסגרת הקוריקולום של הכשרת מורים.החומר למצבם האישי

  :הדידאקטיים הבאים

  ;קורס חובה אודות הפסיכולוגיה של גזענות -

 .קורס ביקורתי אודות חינוך רב תרבותי שיתמקד בהתנגדות כתופעה פסיכולוגית -

ת תוך תוכניות הכשרל תרבותי חינוך רבהחומרים הקשורים ל נסתלפעול להכ -

של הכשרה  חומר זה לקוריקולום ת להביא להכנסחשוב במיוחד,  קיימותמורים

כאשר חינוך רב תרבותי נשאר רק במסגרת קורס בודד זה . הוראת האוריינותל

תוכן ה של מרגינליזציה ומקל על מנגנוני ההגנה לדחות את  שליליתהדינאמיקיוצר 

 ".נושאים אמיתיים"לא רלוונטי ל, י וזרהקורס כמשהו מרגינאלשל 

חשוב ליצור מערכת תמיכה שתתמקד לסיוע למורים מתחילים במימוש רעיונות  -

  .של חינוך רב תרבותי בכיתה

  

  

  

  


