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  .שליהאאבחנה בטעות ובחינוך ל. 1

  

התקדמות של ידע מדעי ה. אשליהאו /כל מה שאנחנו יודעים עלול להיות תוצאה של טעות ו

 מקרים רבים של טעויות מובנות יםקיימ, אך יחד עם זאת, לאבחון טעויותמספקת כלים 

 גם הקשר בין הכרה רציונאלית . וטעויות במנגנונים של בקרה ופיקוח,בפרדיגמות המדעיות

אך קשר זה הוא מהותי , לבין המצב הרגשי של הסובייקט מהווה מקור תמידי של הטעיות

  . לטיב הידע ולא ניתן לנתקו

  :ויות הםטעהסוגי 

פק כלים להבחין בין סכאשר מוח אנושי אינו מ,  אשליות, טעויות מנטאליות -

  בין סובייקטיבי לאובייקטיבי,  למציאותאשליה

, כגון אידיאולוגיה, טעויות במערכות של רעיונות: טעויות אינטלקטואליות -

 .דוקטרינה,תיאוריה 

של ביותר לאבחון רציונאליות היא האמצעי היעיל , לכאורה.  טעיות של השכל -

 –ליזציה אזאת רציונ. אשליהאך גם הרציונאליות כשלעצמה עלולה להיות .  טעות

אם רציונאליות . רציונאליים-מציאת מערכת רציונאלית לטיעונים ומניעים אי

רציונאליות מכירה .  רציונאליזציה מתאפיינת בסגירות,מתאפיינת בפתיחות

-חשוב מאוד להכיר בעיקרון של אי. גבלותיה ומבוססת על ביקורת עצמיתמב

רציונאליות ללא ביקורת עצמית קפדנית עלולה להיפך : וודאות רציונאלית

 . של רציונליזציהאשליהל

יש להכיר בכך שכל מערכות ידע מדעיות ואחרות . טעויות ברמת הפרדיגמות -

זאנית הגדולה ירדיגמה הקרטפה. בנויות על פרדיגמות בסיסיות ומוגבלות על ידיהם

ר  כאש.טטומיה בין סובייקט לאובייקכוידשל הציביליזציה המערבית בנויה על 

: כגון,  ניגודים אחרים שעומדים בבסיס של תפישת עולמנולדיכוטומיה זו תואמים

 –רגש ,  יחס סיבתי–יחס של תכלית ,  כמות–איכות ,  גוף–נשמה ,  חומר–רוח 

ולטת בכל תחומי הידע ו שה זפרדיגמ.  חוויה–מהות ,  דטרמיניזם –חירות , שכל

 .התפישה הדיכוטומית של העולםמכוננת את והמערבי 

  



כוח ה את יםדוקטרינות מקובלות בחברה יוצרו,  אמונות רשמיות,דטרמיניזם של פרדיגמות

 פוליטיים –כלכליים –גורמים חברתיים .  את הקדושה ואת הטאבו, המנרמל של הדוגמה

מצרפים לגורמים תרבותיים וביחד יוצרים מצב של ) 'וכו, חלוקה למעמדות, היררכיה, כוח(

הבנייה תרבותית , מדובר בקונפורמיזם עמוק ביותר. כליאת הידע של קונפורמיזם קוגניטיבי

 .שמכוננת בתוכנו כוח מנרמל ומסתגל ומוחקת את כל הגורמים האפשריים למרד

-   

אינו  ו,אנושי כפי שהואאך חינוך אינו מתייחס לידע , עביר ידעה  מטרת החינוך היא ל

לא נכון להתייחס לידע ,  היא לקויה מבחינה מתודולוגיתגישה זו. מתעניין בטיב הידע

הכרת טיב הידע האנושי אמורה להיות דרישה הכרחית . כתופעה קיימת, כמשהו מובן מאליו

ניתוח ,  לכן.אשליה דרישה שתאפשר להכין את התלמיד לאפשרות של טעות ו–בכל חינוך 

לשם כך יש לפתח . פק כלים ביקורתיים ומהווה בסיס לכל ידעיך אפיסטמולוגי מסתהל

של מימדים , אינטלקטואליים ופיזיולוגיים של הידע האנושי, לימוד של מאפיינים תרבותיים

 יש התייחס לכל תיאוריה בהקשרה הלוקאלי . פסיכולוגיים ותרבותיים של הידע

פרדיגמה שמאפשרת -אמת דורש פיתוח מטהחיפוש אחרי ה.  ובפרספקטיבה השוואתית

  . תרבותי-רפלקטיביות וראיה מנקודת הזווית של הקשר סוציו

  

 מוח את כל יצירות ה–" נואוספרה"עלינו למצוא את פרדיגמת העל שתכלול את כל ה

ונים של ששתאפשר אינטראקציה פתוחה בין תחומים ,  רעיונות ומיתוסים–האנושי 

  ת העל הזאת חייבת להיות בסיס לידע מורכב פרדיגמ.יצירתיות אנושית

  

  רפורמה חשיבתית ורפורמה חינוכית: רלוונטיעקרונות של ידע . 2

  

הבעיה הכללית של כל אחד היא כיצד . עלינו להגיע לידע אודות הנושאים המרכזיים בעולם

על מנת להבין את הבעיות המרכזיות של . לקבל גישה לידע וכיצד לארגן ולהביע את היעד

שינוי פרדיגמאטי זה הוא בעל המשמעות העליונה . העולם עלינו לשנות את אופן החשיבה

  .משום שהוא מתייחס לדרכי ארגון ידע, עבור החינוך

  

 השאלה המרכזית היא כיצד עלינו לעודד את הלמידה שתתפוש בעיות כלליות ובסיסיות 

פלינות בידע ובחינוך הדומיננטיות של הדיסצי.  ותכלול בתוכה את הידע הפרטיקולארי

 ידע .את התמונה בכללותה,  להתפצלות ואינה מאפשרת לנו לראות את השלםהמביא

  .דיסציפלינארי-  פוליי בעלי אופדיסציפלינארי אינו מאפשר לתפוש באופן מלא נושאים

במקום למידה דיסציפלינארית צריכה לבוא למידה שתתפוש את הנושאים הנדונים , לכן

ם והשפעות הדדיות ייש ללמד את המתודות של אבחנה ביחסים הדדי. לאבאופן מ, בהקשרם



חת בחשבון את הפרמטרים הבאים ק לחייבים .בין השלם לבין החלקים בעולמנו המורכב

  :שאינם מקבלים ביטוי הולם במסגרת הידע הדיסציפלינארי

האבולוציה הקוגניטיבית כעת . עיב  יש לשים כל ידע בתוך הקשרו הט:הקשר -

,  הידעת לא בכיוון ההפשטה הנוספת של הידע אלא בכיוון של לוקליזציתשמתרח

  .נסתו להקשר המתאים הלוקאליכה

לתי ב  ,  כפי שאמר פסקאל:פרספקטיבה של השלם והיחס בין השלם ליחסים -

ת את השלם בלי לדעת את חלקיו ולדעת את החלקים בלי לדעת את דעאפשרי ל

 .השלם

כמו בני אדם או חברות כוללות בתוכן מימדים  מערכות מורכבות :ותמימדי- רב -

מימדיות בלי להכניס חלוקה דיסציפלינארית -על הידע להכיר ברב; רבים

 . מלאכותית שמפצלת את המימדים השונים של השלם

כאשר גורמים , תופעת מורכבות נוצרת.  על הידע להתמודד עם מורכבות:ותמורכב -

 אם הקשר שלהם הוא בלתי נפרד םברים אחד לשני ומכוננים את השלטשונים מצ

 מהווה מעבר) complexity(מונח המורכבות . ומתאפיין בהשפעות הדדיות

 .  אחידות לריבויןבישמקשר 

  

רואה את , שמתייחס לכל תופעה בכל הקשרה" הידע הכללי"את על החינוך לעודד , ובכן

ולוגית אינו מפצל את האובייקט בהתאם למתודיקה אפיסטמ, מכלול הדברים ביחד

מה שאינו מתאפשר במסגרת , מימדיותו ובמורכבותו-דיסציפלינארית אלא רואה אותו ברב

על החינוך לעודד את היכולת הטבעית של השכל .  הלמידה הדיסציפלינארית המקובלת

לסייע לתלמיד לממש את הפוטנציאל השכלי , האנושי להציב בעיות מהותיות ולפתור אותן

אך להתעלם , לעשות זאת על החינוך להישען על הידע הקייםעל מנת . הכללי הטמון בו

 יש לציין כי ספציאליזציה .  שנוצר לנוכח הגישה של דיסציפלינות ושל מומחיות,מפיצולו

להתעלמות , להיפך היא מביאה להפשטה נוספת; של הידע רחוקה מלהביא לידע לוקאלי

ידע צר ומקצועי .  או אחרתלמסגרת הצרה של מומחיות זונכנס מההקשר ומכל מה שאינו 

, לכן; יך לתחום רציונאליזציה הוא אינו ידע רציונאלי אלא שי,בש כעת את כל החברהושכ

פעם אחרי פעם למקרים של כישלונות יישום ידע זה במערכות חברתיות עדים נחנו א

 הייתה מאה של רציונאליזציה הסמויה XXניתן לומר כי המאה ה, למעשה. מורכבות

  . יותה רציונאליות אמיתית ויחידהשטוענת לה

  

  

  

  

  



  .לימוד המצב האנושי. 3

  

נו כבני אדם ובגיוונם לף תבמה שמשו, החינוך של העתיד חייב להתמקד במצב האנושי

שאלה אודות ב ותת אודות המצב האנושי שלנו מתחילושאל. התרבותיים של בני אנוש

ודות האדם ולכלול בו לא רק חינוך לארגן מחדש את הידע החדש אה על . יקוםמקומנו ב

 כאשר מדברים על המצב .אומנותושירה , מדעים פילוסופיה והיסטוריה אלא גם ספרות

 תוך כדי לקיחה בחשבון של ההקשרים ,האנושי יש להתייחס למצבו של בן אדם בטבע

  :הבאים

  ;ההקשר הקוסמי -

 ; הטבע הקשר של חוק -

 הקשר של כדור הארץ -

 בני אנוש לבין בעלי חיים אחרים ומה  זה ןימה משותף ב: החייםשל ההקשר  -

 נושמייחד אות

  

זה נותן לנו את . טמון בו אך ורק באמצעות התרבותהש את הפוטנציאל האנושי מבן אדם ממ

מכלול ;  תרבות- שכל–מוח :  הבא לארגון הלמידה של המצב האנושיהמכלול המשולש

ים מכלולים  תואמו ל. מימדיות של בן אדםה- את המורכבות ואת רבף משקה זמשולש

חשוב לציין כי רציונאליות אינה מהווה כוח .  אימפולס– רגש –שכל : משולשים אחרים

כאשר הגורמים הללו קיימים , מדובר באחד משלושת הגורמים; עליון בתוך הנפש האנושית

ן אדם לבין  של היחס בין בבפרספקטיבה . במכלול היחסים המורכבים ביניהם, רק ביחד

שלישיות ל םעיקריים שתואמכלול המונחים הניתן לראות את , אנשים אחרים בחברה

כל התפתחות אנושית אמיתית משמעה .  חברה– מין אנושי –בן אדם פרטי : הקודמות

מעורבות חברתית ותחושת השייכות למין , התפתחות משותפת של אוטונומיות אישיות

  .האנושי

  

ייחודיות של המין האנושי לבין ה למצוא את האיזון בין האחידות ועל החינוך של העתיד יש

שוני יש ללמד /את העיקרון הזה של אחדות. הגיוון והשוני שקיימים בתוך האחדות הזאת

ברמת הגיוון התרבותי והריבוי של , ברמה החברתית, ברמה האישית: בכל התחומים

ניתן . ל תרבות היא ספציפיתאך כ, וך תרבותתכל חברה אנושית קיימת ב. הפרטים בה

. אך תרבות קיימת רק בדמות תרבויות, לראות  תרבות משותפת בתוך תרבויות שונות

  .  עבור הבנת המצב האנושיתהתופעה הזאת של אחידות ושוני בין תרבותי היא חיוני

  



,  עלינו לעזוב את הדימוי של בן אדם כיצור שמתאפיין ברציונאליותXXI-במאה ה

 ,homo sapiens, faber, economicus(יעילות ומאולצות פעילויות ו, טכנולוגיה

prosaicus .(כגון, בן אדם הוא יצור מורכב שיש בו תכונות אנטגוניסטיות: 

  )sapiens - demens(רציונאלי - אי–רציונאלי 

  )faber - ludens( משחק –עובד 

  )(empiricus - imaginarius מדמיין –אמפירי 

  )economicus - consuimans( צורך –מייצר 

  ).prosaicus - poeticus. ( פואתי–פרוזאי 

.  מאיתנוד פרמטרים חיוניים להגדרת האדם שקיימות בכל אחהתכונות הקוטביות הללו הינן

כאשר כל אחת מהתכונות הללו , .הן מתארות את כל המורכבות של המצב האנושי האמיתי

  .קיימת רק בשילוב עם התכונה הנגדית לה

  

שאמור להחליף את " אדם מורכב " Homo complexusכך אנחנו מגיעים לרעיון של 

האחרון מהווה רק חלק של השלם האנושי ;  אדם חושב Homo sapiensהמונח של 

 הינם מרכיב –אמוציות עוורות , געוןי ש– החלק האירציונאלי שבנפש האדם .בכללותו

קא הסינתזה של פולחן השכל והזעם מקרה דוובולא ; אינטגראלי של התרבות האנושית 

הגאונות האנושית . צרפתיתה המהפכההעיוור היא זו שהובילה לאירוע היסטורי מכונן כמו 

כל . יכולת להתגבר על הגבולות, רבגוניות הזאתההיא תופעה שקיימת דווקא בגלל 

  .המורכבות והעושר הזה של המצב האנושי צריך להשתקף בחינוך ובתוכניות הלימוד

  

  

  .זהות של כדור הארץחינוך ל. 4

  

 אדווק. החינוך של היום מתעלם מההסתכלות המין האנושי בקונטקסט רחב של כדור הארץ

גלובליזציה הביאה . XXI- לאחד הנושאים המרכזיים בלימוד במאה היפךנושא זה אמור לה

אך על מנת ללמוד את . עולמנו בכללותו כמערכת מורכבת: להופעת נושא חדש ללימוד

חשיבה חייבת : 2 כל לבצע רפורמה של חשיבה אודותיה כתבנו בפרק-הנושא הזה יש קודם

המשימה של הכרת כדור הארץ . גלובאלית, מימדית-רב, קרחמכוונת ל, להיות מורכבת

אין שדובר לא במערכת אחת מורכבת אלא בתופעה ממשום ש, כנושא הלימוד קשה במיוחד

צנטרית הנשענת על - בכללותו דורשת חשיבה פוליץ הכרת כדור האר, לכן. לה מרכז מכונן

- החינוך במאה הלפיתוח חשיבה זו זה אולי המטרה המרכזית ש. ריבוי התרבויות בעולם

XXI.  

  



במסגרת זאת יש לפתח מונח רחב ומורכב יותר של התפתחות וקדמה שאינו קשור אך ורק 

, אינטלקטואלי,  חומרי: מימדים שוניםלכלולמונח ההתפתחות חייב . לקדמה טכנולוגית

 ואת XX-לאור מונח חדש זה עלינו לבחון מחדש את מורשת המאה ה. אתי, רגשי

 . רונות שעשויות לבשר על הכיוון של התפתחותה העתידית של האנושותויות האחההתפתח

  :על החינוך להציב את היעדים הבאים

  ; פיתוח מודעות אנתרופולוגית שמכירה את אחדותנו בריבוי-

  ;תוח מודעות אקולוגית פי-

   ;תחושת סולידריות עם כל בני כדור הארץ ואחריות עליהם:  פיתוח מודעות אזרחית-

 באמצעות חשיבה מורכבת שמאפשרת ביקורת  שנרכשת מודעות רוחנית של המצב האנושי-

  .עצמית והדדית והבנה הדדית

  

  .הוודאות- אתגר של איחינוך מול ה.6

  

הוודאות איתה אנחנו -איתה הכרה ברמה גבוהה מאוד של אידמה הביאה יקהקריסת מיתוס 

וודאות ההיסטורית מעידה על כך שהתפתחות היסטורית אינה לינארית ואינה - אי.מתמודדים

 בסוף .בעלת מאפיינים קוטביים, משמעית ומאפשרת לראות בהיסטוריה מערכת מורכבת-חד

ניבוי הוחלפה על ידי  התפישה המודרנית של העולם המסודר והניתן לXX-מאה הה

. סדר ולארגון-כתוצאה של היחס הדיאלוגי בין סדר לאי, עולם כמשחקההתפישה של 

  :הוודאות הבאים- רונות איקהחינוך העתידי צריך להתבסס על ע

  .וודאות של תהליך ההכרה כרפרזנטציה של המציאות- אי :וודאות מוחי- עיקרון אי -

סתירה אינה סימן : אר על ידי פסקאלכפי שהוא תו, וודאות לוגי-עיקרון של או -

 לשקר והיעדר סתירות אינו  סימן לאמת

 הרציונאליות ללא ביקורת עצמית הפוכ: וודאות רציונאלית-עיקרון של אי -

 .לרציונאליזציה

המודע בפעילותנו הפסיכולוגית -תפקיד תת: כולוגיתיסוודאות פ- ון של איעיקר -

 .יחה אמיתותכנות אינה מבט; מקשה על רפלקציה ביקורתית

וודאות אודות -  אלא באי, המציאותאתוודאות במציאות ובהכרתנו -יש לחנך לא רק לאי

תוצאות לוואי של .  של מבצעיה מעבר לכוונות סכל פעולה עשויה להתפ: פעילותינו בעולם

  :פעולה בנויים על האיזון בין הפרמטרים הבאיםכל 

  ;סיכון כנגד אמצעי זהירות -

 אמצעי כנגד מטרה -

 לה כנגד הקשרהפעו -

בכל פעולה יש מרכיב של , אף אחד מאיתנו אינו מובטח כי פעולתו תביא לתוצאה המיוחלת

  .הימור
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אך האמצעים החדישים של קומוניקציה . בעולם של ימינו התלות ההדדית הולכת וגוברת

  :יש שני סוגים של הבנה.  ההבנה-אינם מסייעים למנוע את אי

 אובייקט ומתאימה להכרה של -תואמת יחס של סובייקט:  אינטלקטואליתהבנה -

  .העולם החומרי

 ליחס בין שני סובייקטים של ידע ובנוסף למרכיב מתאימה :הבנה אנושית -

 .  פרויקציה, הזדהות, מרכיב של אמפתיה, האינטלקטואלי כוללת מרכיבים רגשיים

  

  :חינוך חייב להצביע על המכשולים להבנה

  :ם אובייקטיבייםמכשולי

  ;סביבתי שאינו מאפשר העברה מדויקת של המידע" רעש" -

 ;מונחיםהמושגים והמשמעות של - רב -

 ;בורות באשר לטכסים ונורמות של תרבויות אחרות -

 ;תרבויות אחרותבכלולים ההבנת ערכים -אי -

 הבנה צווים אתיים של תרבויות אחרות-אי -

לם אחרת בין מנטאליות אחת בין השקפת עולם אחת להשקפת עו" תרגום"קושי ה -

  למנטאליות אחרת

  :מכשולים סובייקטיביים

  מרכזיות האגו; גישה של אגוצנטריות -

 גישה של מרכזיות של אומה או חברה -

 .גישה רדוקטיבית שמצמצת את המכלול המורכב לאחד ממרכיביו -

  :לעומת זאת על החינוך לקדם את האתיקה של ההבנה ההדדית שבנויה על היסודות של

  ;יבה מעמיקה ורפלקציה עצמיתחש -

 הכרה במורכבות אנושית -

 יחס רגשי ואמפתיה כלפי הזולת -

 סובלנות מופנמת -

  

. אתיקה של הבנה הדדית לבין הצורך שלנו בהבנה גלובאלית של העולםיש לקשר בין 

הגלובליזציה היחידה שאכן תהיה מועילה היא הבנה גלובאלית שקשורה לסולידריות 

  .תרבותית- ולקומוניקציה ביןאינטלקטואלית ורגשית
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: צוין לעילשאתיקה בנויה על הקשר המשולש -  אנתרופו:אתיקה של המין האנושי

ות והבנה שמדגישה את זאת אתיקה של סולידרי,  המין האנושי-  חברה– וםאינדיביד

 מתבטא במונח חברה לוםהקשר האתי בין אינדיביד.  בתוך הריבויהאחדות שקימת

של סולידריות בקשר  מתבטא לבין המין האנושי וםהקשר האתי בין אינדיביד; דמוקרטיה

  ."אזרחות ארצית"גלובאלית ועיקרון של 


