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  רוני ריינגולדר "ד

  

תרבותיות �תרבותית לעומת רב� חדפרטיקולריות
 שתי תכניות לימוד במכללות חקר: פרטיקולרית

  ב"בארה
   

  

  

  תארני�

  .האמריקני החינו! תולדות, גבוהה השכלה, פרטיקולרי חינו!, תרבותי�רב חינו!

  

  תקציר

 והציבורי האקדמי בשיח המרכזיי� והפרקטיי� התיאורטיי� הפולמוסי� מ� אחד

 מצדדי בי� ויכוחוה הוא תרבותי�רב וחינו! תרבותיות�רב אודות בישראל המתהווה

  .הפלורליסטי תרבותי�הרב המודל של תומכיולבי�  הפרטיקולרי תרבותי�הרב החינו!

  תומכי�בישראל תרבותית�רב וחינוכית פוליטית מדיניות באימו6 המצדדי� מרבית

 תרבותיות�הרב את קשות ומבקרי�, יסטיפלורל תרבותי�רב חינו! של במודל

�שרב תרבותית פלורליסטית מאמיני��אלה השותפי� לגישה הרב. הפרטיקולרית

 לדיאלוג  ויש בה כדי לאיי� על האפשרות לבדלנות מתכו� הנה פרטיקולרית תרבותיות

  .בישראל שונות תרבותיות קבוצות חברי בי�

, תרבותי�חדה פרטיקולריסטיה ינו!חה בי� ההבחנה את מטרתנו במאמר זה הנה לחדד

 חינו!ה בי�ל, בישראל החרדי העצמאי החינו! זר� כדוגמת, בדלני  חינו!הנו אשר

 ולהגדלת לבדלנות וודאי מתכו� איננו שאי� זו בלבד שהוא, תרבותי�רבה פרטיקולריה

 תרבותיות קבוצות חברי בי� אמיתי לדיאלוג בסיס יש בו כדי לשמש אלא, שסעי�

  .התרבותית במורשת� אי�הג שונות

 ב"בארה באקדמיה המתקיימות לימוד�תכניות לשתי פרשני תוכ� ניתוח מוצג במאמר

 הנה" אקוינס תומס "ש� על הקתולית במכללה הנלמדת האחת :שנה שלושי� זה

, השנייה ואילו המערבית התרבות במורשת כל כולה המתמקדת פרטיקולרית תכנית

 התרבותלימוד ב מתמקדת, D.Q וניברסיטתא � האינדיאנית במכללה הנלמדת

  . האמריקנית בחברה האינדיאני� של המוצלח שילוב� לקד� את במטרההאינדיאנית 
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במאמר זה ננתח את הרציונאל של כל אחת מתכניות הלימוד הללו ואת תכניות הקורס 

  .שלה�) סילבוסי�(

  

  מבוא

בראש ). Bodi, 1996 (וגווני� אסכולות מרובת אידיאולוגיה היא תרבותיות�רב

 במרבית� לפחות או בעול� המדינות בכל שהחברות קובעת זו אידיאולוגיה ,ובראשונה

 המדינות, זו אידיאולוגיה פי�על, שנית). 81, ח"תשנ, תמיר (תרבויות תומרוב הנ�

 ההטרוגניות אל ובחיוב בכבוד מתייחסת"ה גישה להעדי� חייבות התרבויות מרובות

, 1998, יונה (אסימילציה כגו� תרבותית�חד מדיניות פני על ות�א" המאפיינת התרבותית

3.(  

 דמוקרטיות בחברות תרבותית�רב מדיניות אימו6מ המצופה המרכזי התוצר, לפיכ!

 התרבותיות" הקבוצות בי� כבוד של דיאלוגי יחס "של הבניה הנו תרבויות מרובות

  ).75, ח"תשנ, מאוטנר (מדינה באותה זו לצד זו החיות השונות

  את מתאר, הגמלדו, Jerzy J. Smolicz. מספר תחומי� תרבותיי��הרב ולמעש להגות

 המאה של השמוני� שנות מתחילת באוסטרליה המתקיימת תרבותית�הרב המדיניות

 של זכויותיה� להבטחת, יני�'לאבוריג בחירה זכות למת� הובילה זו מדיניות. העשרי�

 של להגנה על לשונותיה� ומוסדיי� וקיי�ח מנגנוני� ולעיגו� וייטנא�ומ מהגרי�

  ). Smolicz, 1997 (הפרטיקולריות תרבויותיה�על ו מיעוט קבוצות

 השונות התרבויות הקבוצות בי� הדדי כבוד של יחס לקידו� אמצעי� מספר קיימי�

 יותוהפעיל כי, לרבי� ברור, זאת ע�. מיטבי דמוקרטי חברתי צדק ולכינו�, מדינה בכל

�רב חינוכית מדיניות של קידומה קרי, החינו! בתחו� הנ� רשותהנד המרכזיות

 האתנוצנטרי לחינו! כתחלי� תרבותיי��רב חינוכיי� מודלי� של ואימו6 תרבותית

   (Bodi, 1996)" ההיתו! כור "מדיניות כדוגמת, המטמיע

�רב חברות של ההבניה בתהלי! העיקרי הכלי הוא תרבותי�רב חינו! כי ,ההבנה

 של של� עול� בעלת אקדמית לדיסציפלינה הפ! זה שתחו� לכ!ביאה ה ,תרבותיות

   ופרסומי� מחקרי� ואינספור מונחי�

  ).1997 משנת Grant שבעריכת dictionary of multicultural education ורא(

 זאת. עזי� וויכוחי� מאבקי� מתקיימי� הענפי� תרבותי�הרב החינוכי מעשבו בשיח

 היסוד בהנחות שותפות השונות תרבותיות�הרב וכיותהחינ האסכולות שכל, א� על

  . דומי� מרכזיי� ליעדי� ושואפות העיקריות
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 מצדדי בי� ויכוחוה הוא המרכזיי� והפרקטיי� התיאורטיי� הפולמוסי� מ� אחד

. הפלורליסטי תרבותי�הרב המודל של ומצדדיו הפרטיקולרי תרבותי�הרב החינו!

  .בישראל �ג האחרונות בשני� מתנהל זה פולמוס

 קבוצה לימודי של תרבותי�הרב החינו! כגישת מוגדר הפרטיקולרי תרבותי�הרב החינו!

 המתקיימת הסוציאליזציה כי ההוגי� טענת עומדת הגישה שבבסיס מציי� גרנט. אחת

�הרב החינו! על ולכ�, הלב� הביניי��מעמד של תרבותו על מתבססת הספר�בבתי

  . (Grant, 1997, 174) תלמיד כל של חודיתהיי התרבות בהוראת להתמקד תרבותי

 כלל עבורתרבותי הפלורליסטי כגישה הדוגלת בחינו! �הרב מגדיר את החינו! יוגב

 בבסיס גישה העומדת, ההנחה. התלמידי� במשות� ללא האדרה של קבוצות ספציפיות

  הסובלנותרמת את מעלה שהדיו� בקבוצות החברתיות השונות על רקע שוויוני ,זו היא

  ). 366, 2001,יוגב(קבוצתית �הבי�

 הפלורליסטית הגישה את מבכרי� בישראל תרבותי�רב בחינו! הדני� ההוגי� מרבית

 השסעי� ולחיזוק לבדלנות מתכו� הנה האחרונה כי וטועני� ,הפרטיקולרית פני על

   ).ואחרי�, 2000, קלדרו�; 1999,לאור; 1999, זאב�גור, 2001, יוגב (הישראלית בחברה

ציוני � בחיבוריה� כנגד החינו! הפרטיקולרי החרדי האנטייוצאי�זאב � וגורגביו

, וג� כנגד חינו! פרטיקולרי אתני ליברלי, לגווניו" העצמאי החינו! "–  קרי,בישראל

  ".קדמה"הספר � רשת בתילהקמתכדוגמת הניסיו� שכשל 

�גד חינו! רב להוכחת התזות המרכזיות של חיבוריה� כננעזרי� רבותזאב � וגוריוגב

זאת . ב"תרבותי בארה�תרבותי פרטיקולרי בישראל בניתוח השיח והמעש החינוכי הרב

תרבותיות � בי� המבנה החברתי ומערכות היחסי� הבי�מהותי שקיי� הבדל על א�

  .בשתי המדינות

בי� חברות , )ח"תשנ, תמיר(תרבותיות  מושגי� של רבשני בחיבורה תמיר מבחינה יעל

ובי� חברות ") תרבותיות דקה�רב("תרבותיות שבתחומ� ליברליות  ההקבוצותשכל 

� רב"( לצד הקבוצות התרבותיות הליברליות ג� קבוצות שאינ� ליברליות פועלותבה� ש

  "). עבהתרבותיות 

 הקבוצות לחוקה כל של �תרבותית דקה עקב נאמנות� כרבמוגדרת האמריקנית החברה

�רב"ה הישראלית לעומת זאת מתקיימת בחבר. דמוקרטיי�הוליברליי� הולעקרונות 

  ".תרבותיות עבה

אמריקנית יוגב לחברה ה המצוי� לעיל בי� החברה הישראלית המהותיהבדל למרות ה

מבנה החינוכי ל באשר תובנות להפיק בפולמוס האמריקני כדי משתמשי�זאב �וגור

, ב"בארה החינוכית ההיסטוריה מ� מקרי�  במאמר זהבח�נ א� אנו. הראוי בישראל

 ופרטיקולריז�ליברלי � כי קיימת הבחנה מהותית בי� פרטיקולריז� לא,במטרה להוכיח
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השני נועד לשמש כשלב , תרבותי ונועד לקד� בדלנות� הנו חדהמקרה הראשו� . ליברלי

  . תרבותי פלורליסטי מיטבי� לחינו! רבמקדי�

 של בבחינת�הוא יתמקד אול� , זאב� טענותיה� של יוגב וגורבהצגת זה יפתח מאמר

  .ב" בארהשהתפתחושתי תכניות לימודי� 

נלמדת במכללה , הראשונה.  הנ� פרטיקולריותשתנותחנה תכניות הלימודי� שתי

 כריאקציה 1969 שהוק� המוסד בשנת מאז "Thomas Aquinas" ש"הקתולית ע

  ". הסטודנטי� מרד "לאירועי

מיולי , .D.Qוניברסיטת  א�שנתית� האינדיאנית הקהילתית הדובמכללה נלמדת השנייה

  .עת פתח המוסד את שעריו, 1971

 ההבדלי� את ידגי�) שלה� הקריאה חומריעל ו מטרותיה� על (הלימוד תכניות ניתוח

 שכ� (האתנית הבחינה מ� מגוו� הקתולי המוסד. המוסדות שני בי� האידיאולוגיי�

  הבחינה מ�אפילומגוו� ו) בלבד אחת אתנית קבוצה של נחלתה איננה קתוליות

 יומרה מקנהוא�  ,)קתולי�  ה�במוסד הלומדי� הסטודנטי� כל לא שכ� (התרבותית

). המערבית והתרבות הקתולית האמונה (פרטיקולרי� לתכני� אוניברסלית אמת של

 רוריבב שעולה כפי (הדמוגרפית הבחינה מ� אתנוצנטרי האינדיאני המוסד זאת לעומת

 עתידי דיאלוג של קידו� הנו המרכזי יעדו ול�א, )אינדיאנית מכללה D.Q של מהיותה

 ע�) בקליפורניה האינדיאני� (אחת אתנית קבוצה של סולידריות ותחושת אמיתי

  . האחרות התרבותיות הקבוצות

  

�  תרבותי הפרטיקולרי בראי הביקורת הישראלית הרבהחינו

 ברהבח ערכי לחינו� גישות: בחיבורו קובע, החינו! של סוציולוג, יוגב אברה�

 במסגרתה אשר, בישראל המורי� הכשרת באופ� רפורמה לערו! יש כי,  פלורליסטית

  ).373�375, ש�, יוגב (תרבותיות�לרב לחינו! מרכזי מקו� יוענק

 �Diane Ravitch בי� ב"בארה שנער! מפורס� פולמוס על מאמרו את מבסס יוגב

 החינו! לענייני ירהמזכ ועוזרת קולומביה שבאוניברסיטת למורי� במכללה פרופסור

�אפרו ללימודי� פרופסור �Molefy Kete Asante ובי� האב בוש הנשיא של בממשלו

 האסכולה של המרכזי והאידיאולוג שבפילדלפיה" "Temple מאוניברסיטת אמריקני�

 בש� רבי6 של מדרשה מבית הפלורליסטית הגישה את מכנה יוגב. האפרוצנטרית

�רב חינו!" בש� אסנטה של הפרטיקולרית שההגי ואת, "תרבותיות�לרב חינו!"

  ."תרבותי
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 יותר בישראל החינו! מערכת את הולמת הפלורליסטית שהגישה נראה "כי ,מצהיר יוגב

 את כולל באופ� להערי! מאוד קשהש על א� זאת, )369, ש�" (הפרטיקולארית מהגישה

 ודיאפיז …בתחו� שהמחקר מכיוו� …הפלורליסטית הגישה של והשפעתה תרומתה

  ). 366 � 365, ש�"  (באופיו

 בהחלפת", לאמתו של דבר, דוגלת שהיא טוע� הוא הפרטיקולרית הגישה לגבי

 הקבוצות לבני נפרדת באינדוקטרינציה …הכוללני הסוג מ� חינוכית אינדוקטרינציה

  ).367, ש�" (השונות

 השלפי, הפרטיקולרית הגישה בבסיס העומדת הטענה את במובלע מקבל אמנ� יוגב

 לבני העדפה בו שיש, החברתי המבנה את משעתקות המקובלות החינו! מערכות

 טענתה את לצטט ממהר הוא אול�, האתניות המיעוט קבוצות של ודיכוי הרוב קבוצות

 היא שכ�, האתניי� המיעוטי� בבני היא ג� פוגעת הפרטיקולרית הגישה כי רבי6 של

, ש� ("שלה� החברתית המוביליות בסיכויי פוגעתה …מוגזמת לאתנוצטריות מובילה"

368 .(  

 של הספר�בתי (פרטיקולארי חינו! בפועל מתקיי� שבישראל קובע הוא טיעוניו להוכחת

 החינו! מגזרי, כי ,ומוסי�) 'וכו הערבי במגזר הספר�בתי, החרדי העצמאי החינו!

�תת יצרו "ולמעשה הממלכתי החזו� מ� השני� במש! והתרחקו הלכו, בישראל השוני�

 המגזרי� מ� אחד שכל בכ! די לא…תרבותיי� בערכי� הדוגלות חינו! מערכות

 בקנה זה ע� זה מתיישבי� בהכרח שאינ� ספציפיי� וערכי� תכני� מדגיש החינוכיי�

 הפרטיקולרית הערכי� למערכת חשופי� עצמ� שהתלמידי� אלא, לאומי מידה

 האחרות הקבוצות לגבי אות� מיידעת אינה שלה� הפרטיקולרית החינו! ומערכת

  ).371, ש� ("שלה� הספציפיי� והנרטיבי�

 חשוב אידיאולוגי מקו� תפסה לא "הפרטיקולרית הגישה כי קובע הוא, בהמש!

�בתי רשת של הכישלו� את מתאר הוא וכדוגמה) 368, ש�" (בישראל החינו! במערכת

  ". קדמה "של הספר

 מתעל� ג� הוא .החינו! משרד ידי על" קדמה "רשת הוכשלה שלמעשה מציי� איננו יוגב

 נלמדי� לא וכמעט הציוני לנרטיב מסיבית חשיפה יש, הערביי� הספר�שבבתי  מכ!

  . פרטיקולריי� ערכי�

 בהכשרת ה�, הפלורליסטי המודל את בישראל להעדי� יש כי ,טוע� יוגב, למעשה

 המציאות הכרח הוא תרבותיות�לרב חינו! וכי ,ספרי�הבית בחינו! וה� המורי�

 הוכחותיוא!  ,אידיאולוגי מניפסט, מוצהר שבאופ� ייאמר ולזכותו, הציג בישראל

  .בחסר לוקותו חלקיות לעמדתו המדעיות
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 א!, יוגב מתבסס שעליה� לאלו דומי� טיעוני� ועל טרמינולוגיה על הנסמ! נוס� דיו�

  .החינו! של פילוסו�, זאב�גור איל� ידי על נער!, יותר ונרחב מקי�

 מבחי�, "בישראל בחינו� תרבותיותורב מודרניותפוסט, מודרניות": בש� במאמר

 מה על נשע� תרבותי�הרב החינו!. תרבותיות�לרב וחינו! תרבותי�רב חינו! בי� זאב�גור

, זאב�גור (ומוחלט עקבי רלטיביז� – קרי  ,קשה פוסטמודרניז� בש� מכנה שהוא

1999.(  

, יש המסורתי המערבי החינו! של האתנוצנטריות כנגד היוצא תרבותי�הרב לחינו!

 של האוניברסאלית היומרה ביקורת כגו� ,רבי� ביקורתיי� הישגי� ,זאב�גור לדברי

 גבוהה תרבות בי� בהבחנה ומאבק הלאומית האידיאולוגיה ביקורת, המערב תרבות

  .מהותי ליקוי זו בגישה קיי� כי, סבור זאב�גור א!, עממית לתרבות

 האירופוצנטרי� של המהותנית האבסולוטית בגישה נאבקוש האסכולה חסידי, לדעתו

 ני�מִג שה� סופ�. נגדה יוצאי� שה� לזו דומה מהופכת למהותניות תכופות שוקעי�"

  ).50, ש�" (ועליונה כייחודית הנתפסת תרבות� של הייחודית מהותה על נפש בחירו�

 כי א�, ב"ארהב שהתחולל תרבותי�הרב המאבק מ� אירועי� על מסתמ! אשר, זאב�גור

 המתגבשות הפרטיקולאריות הלימודי� בתכניות "ד�, יוגב נקט בהש מזו מועטה במידה

 זהות� של מלא וביטוי שחרור התובעות, צנטריז� �והלטינו צנטריז��האפרו במסגרת

 בי� להפריד מבקשי� ה� בכ!". ב"בארה והיספני� אמריקני��אפרו של האותנטית

, זאב�גור בעיני). 60, ש�)" (גרועה (אחרת זהות לבי�) הטובה (הייחודית זהות�

, משה: הלדוגמ ,ההיסטוריה משוכתבת) ש�" (הזהות של הזאת הפוליטיקה במסגרת"

 בחוסר לוקה הזהות של הפוליטיקה ,כלומר .י�נכאפריק מוצגי� חמדוומ בודהה, ישו

 בעוד אול�. נאבקת היא שנגדה לאירופוצנטריות בדומה לאמת נאמנות

, )ש�" (שולית דבר של בעיקרו… הזה הסדר שמ� הזהות של פוליטיקה…הבאמריק"ש

  .ההרסניות מהשפעותיה החשש ג� וכ! ומתגבר עולה כוחה, בישראל

 של מדרשו פרי, "הישראליות "ומודל" ההיתו! כור "שאידיאולוגיית מציי� הוא עוד

 פלסטיני�, נשי� כגו� שונות קבוצות "דיכאו, האשכנזי הציוני הממסד

 להגר למעשה שתומרנו מזרחיי� יהודי� של הקבוצה את ובמיוחד מוסקסואלי�והו

  ). 56, ש�" (לישראל

�אל של הספר�בתי רשת כגו� ,החרדי מודרניסטי � האנטי האתנוצנטריז� זאת ע�

 עמותת שהקימה הספר�בתיכ ,הליברלית בגרסה האתנוצנטריז�  כמוו"  המעיי�

  . הציונית וצנטריותבאתנ למאבק ראויי� כלי� אינ�, "קדמה"

 לכדי "התפתחה סבלו שממנו התרבותי הדיכוי על המיעוט קבוצות של הביקורת

 ע� אלי��בלתי שיח לקיי� אפשרות "שמונע, )54, ש�" (המדוכאי� של אתנוצנטריז�
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 מימושה את חוס� כ! ועקב, )50, ש�" (תרבות� במרחבי שונויות וע� אחרות תרבויות

  ).58�60 , ש� (בישראל החברה של הומניסטית טרנספורמציה של

�לרב החינו! בגישת זאב�גור מצדד, תרבותי�הרב החינו! על הביקורת הצגת לאחר

  .הראשונה האסכולה של מתו� משפחה קרוב בעיניו שהיא תרבותיות

 וא� שונות חינוכיות מסורות בסיס על מתבסס תרבותיות�לרב החינו! כי מציי� זאב�גור

�הסוציאל הביקורתית והתפיסה, קפיטליסטית�הליברלית העול� תפיסת � יריבות

 ג� מודה, תרבותי�הרב לחינו! הביקורתית הפדגוגיה בגרסת כשמדובר.  דמוקרטית

 ברור אינו תרבותיות�לרב החינו! לבי� תרבותי�הרב החינו! בי� המעבר כי, זאב�גור

  .לגמרי

 תרבויות המדכאות ופוליטיות חברתיות להיררכיות "מתנגד, תרבותיות�לרב החינו!

 מרכזי עקרו� לפיכ! ,)62, ש�" (החברתית הפעילות לשולי אות� ומדיחות וקהילות

עיקרו� . אחרות מתרבויות גבוהה שהיא אחת תרבות שאי� ההכרה  הוא בבסיסו העומד

 השונויות מתו! שווי� בי� לדיאלוג "תרבותיות הוא הקריאה�חשוב אחר בחינו! לרב

  ).ש�" (נאותה חברתית למציאות כבסיס ובתוכ� התרבותיות

 מרק בש� ליברלי הוגה זאב�גור מצטט, תרבותיות�לרב חינו! של מודלי� על בדברו

 חינו! ידי�על, להתאז� חייב מיוחדת תרבותית לזיקה חינו!: "כי הקובע הלסטד

 זאב�גור). 63, ש�" (הסתגרניות למגמות נגד�משקל להוות כדי דמוקרטית לאזרחות

 מקבוצות תלמידי� שבמסגרתה, פאר! ביקו של יזמתו פרי לימודי� תכנית ג� מתאר

 א! "ומסורת� זהות� את לגלות מעודדי� ספרבית באותו הלומדי� שונות תרבותיות

  ).65, ש�" (ומנהגי� אחר ידע להכרת מוקנית לב תשומת

, צנטרית �האינדיאנו הלימודי� בתכנית הד� בפרק , במאמר זהשיסתבר כפי, למעשה

 משק� הזהות של פוליטיקה על המתבסס פרטיקולרי תרבותי�רב חינו! של זה מודל

  ."תרבותי�רב חינו!" ולא "תרבותיות�לרב חינו!" בש� מכנ� זאב�גורש יעדי�

 סכנות מעלה להל� שיוצג האירופוצנטרי האתנוצנטרי החינוכי המודל, זאת ע�

  .פרטיקולרי לחינו! אפשריות

  

 מודל  "הנצחית האמת "לגילוי ככלי בהמער תרבות של הגדולי� הספרי�

ב" כללי חינו� "של אירופוצנטרי "Thomas Aquinas College"  

 כבר נפרדת מכללה הקימו הברית�בארצות דתית מיעוט קבוצת המהווי� הקתולי�

  .19 �ה המאה לאור! משלה� ואוניברסיטאות מכללות בהקמת והרבו, 1789 בשנת

 לכלל חובה חינו! � "כללי חינו! "של מודלי� האמריקנית באקדמיה התפתחו כאשר

 מודל את לאמ6 הראשונות הקתוליות המכללות היו � הראשו� התואר תלמידי
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 במיטב מעמיק עיו� על להתבסס הכללי החינו! לימודי על שלפיו, "הגדולי� הספרי�"

  .המערב תרבות של הספרותיות היצירות

 הראשונה הייתה א�, שבמרילנד ליסמאנפו St. John`s College"" הקתולית המכללה

  ".גדולי� ספרי� "של מלאה שנתית�ארבע ליבה�תכנית נתקבלה בהש

 להתנגד רבי� קתולי� הוגי� נטו ומערבית דוגמטית דת הקתוליות של היותה בשל

  .השישי� שנות של" הסטודנטי� מרד "במהל! שהושמעו מרכזיי� לרעיונות

 הבחירה רעיונותמ ,הרלטיביסטי ז�הפוסטמודרני מהתעצמות חששו אלו הוגי�

 הכללי החינו! תכניות לביטול התנגדו ג� ה�". השוני� קולות"ה השמעתמו החופשית

 המרד במהל! שהתרחש ב"בארה הגבוהה ההשכלה מוסדות במרבית המערבי

  . הסטודנטיאלי

, צעירי�, קתולי�, אקדמיה אנשי של קבוצה התאספה 1968 שבסתיו לכ! הרקע זה

 באמונה"ש, בקליפורניה אשר ""Liberal arts המכללה הקתולית של הקמתה את ויזמה

  ).137, 2000, ריינגולד" (שנתי�רב נוצרי ליברלי חינו! של ברעיו� תכיר מלאה

 תומס "ש��על המכללה של המייסדי� קבוצת ידי על  1969 בשנת שנתחבר במסמ!

 �"A Proposal for the Fulfillment of Catholic Liberal Education"  �" אקווינס

 המשבר מ� נובע חדש קתולי גבוהה השכלהל מוסד ו שלבהקמת הצור! כי ,נקבע

 של הנטייה וגוברת הולכת "שבמסגרתו הקתולית הגבוהה ההשכלה במערכת המתחולל

 הכנסייה ע� שלה� הקשר את להרפות – קרי, חילו� של תהלי! לעבור קתוליות מכללות

 קיומ� המש! את להצדיק מתקשות המכללות…הקתולית דמות� את במכוו� ולעמע�

  ).138, ש�" (קתוליי� כמוסדות

 עדכנו הקתוליי� שהמוסדות מכ! נבע והוא מתוכנ� היה לא החילו� תהלי! ,בראשיתו

, הקתוליות ובפילוסופיה בדת חובה לימודי לצד, והקדישו, שלה� הלימודי� תכניות את

 פילוסופיה וכ� מודרנית ופסיכולוגיה סוציולוגיה כגו� חדשות לדיסציפלינות נרחב מקו�

  .וכימיה יקהזפי, כללית

 כי ,ההבנה. ומבוכה בלבול הקתולי� הסטודנטי� אצל ייצר הללו הדיסציפלינות לימוד

 על המבוססי� מאלה שוני� בכלי� מציאות זו ולנתח ,המציאות אודות ידע לרכוש נית�

 הלומדי� מ� חלק אצל כרסמה, שלה יתהפילוסופ והמתודה הקתולית האמונה עקרונות

 המוחלטת האמת של משכנה הקתוליות התורה היות בדבר המוחלטת באמונה

 לפיה� ספקניות השקפות דבר של בסיכומו, אימצו א� הסטודנטי� מ� חלק. והנצחית

 מאמיני� להיות אפשרות� התערערה ובכ!,  דבר בעול� הנית� לידיעה ודאיתאי�

 להאמי� שהמשיכו אחרי� רבי� לגבי ג� אבל, הקתוליי� היסוד בהנחות אמיתיי�
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  מוסדותבי� ל הקתוליי� המוסדות בי� האבחנה היטשטשה מלאה באמונה בקתוליות

  .החילוניי� הגבוהה ההשכלה

 תכניות בהחזרתהביאו אות� להחלטה שאי� להסתפק  המכללה מייסדי של אלו טענות

 בלי ליברלי חינו! של שנתית�בעאר תכניתעל המכללה ללמד  אלא, הכללי החינו!

 של האחרו� השליש עד האמריקנית באקדמיה שנלמדו כפי, דיסציפלינריי� לימודי�

  . 19 � ה המאה

 יחונכו הקתולית במכללה"ש לכ! האמצעי היה) כדבריה�, אמיתי (ליברלי חינו!

 זו מטרה ניסחו המוסד מקימי). 139, ריינגולד( ."האמונה של לאורה הסטודנטי�

 ההנחיה את הכנסייה אצל מחפשי� אנו במכללה ":פעמי�  רב שלמספר נחרצת ורהבצ

 של המהותית שהמטרה ומאמיני�, ישו י"ע שנסללה האמת בדר! להליכה ההכרחית

 בטוחי� אקווינס תומס"ב או; )ש�" (האמונה של לאורה לחנ! היא קתולית מכללה

 גילוי של באפשרות ובטוחי� ,ש��אי חיצונית�אלוהית, נצחית, ודאית אמת של בקיומה

  ).ש�( "האמיתית המציאות של והבנה

 הדוקטרינה "את לנטוש שיש סברו" אקווינס תומס"ב הלימודי� תכנית מעצבי

" החינו! של המרכזי כעיקרו� הספקנות את מציבה אשר...אקדמי חופש של המודרנית

, וספקנות תביקורתי חשיבה מעודד ואשר כליברלי רבי� י"ע המוגדר חינו!). ש�(

 אינו כלל, שלה� הלימודי� תכנית של מוחלטת עד גדולה בחירה לסטודנטי� ומאפשר

  ". אקווינס תומס "אנשי � שללדעת, ליברלי חינו!

 הוא האמיתי הליברלי החינו! כי נקבע המכללה של הלימודי� תכנית של ברציונאל

 מהל! י"פע (החופשי האד�. לחופשי האד� את ההופ! זה רק) משמו כמתחייב(

מי כ ולא תכליתו למע� חי שהוא בכ! � העבד � מהיפוכו שונה) הסכולסטי ההנמקה

 כל ועושה אנוכי הנו החופשי שהאד�  כוונת� של הדברי� היאאי�. שמשועבד לאחרי�

 הטובה הדר! לגבי והתובנה הידע רכישת שבאמצעות  כוונת� היאאלא ,ברוחו העולה

הווה . רעי� הרגלי�מו מתשוקות משוחרר יהיהו ראויי� חיי� יחיה הוא והאמיתית

  ). ש� (חטאי�לו אפלי� ליצרי� עבד יהיה לא :אומר

 האקדמי האידיאל את, כאמור, ביקרו" אקווינס תומס "של מייסדיו

 הלימודי� תכניות בביקורת על הסתפקו לא ה� אול�, הפוסטמודרניסטי

 יסוד עקרונות בהצגת לא וג�, בבסיס� העומדת הפילוסופיה ועל הפוסטמודרניסטיות

 המכללה של מייסדיה. גילוייה אפשרות ובדבר מוחלטת אמת של קיומה בדבר קתוליי�

 הקלאסית הליברלית הלימודי��תכנית את וללמד לחזור יש מדוע ,הבהירו הקתולית

 הספרי� "את  ללמוד יש ומדוע, המערב�תרבות של המופת�ביצירות עיו� על המתבססת

  .הסוקרטית המתודולוגיה צעותבאמ האלה" הגדולי�
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 הנה המכללה של מטרתה. התמחויותקורסי  או בחירה קורסי "אי�" אקווינס תומס"ב

 החיי� של ומלא אינטגרטיבי וחזו� המחשבה באומנויות ידע של בסיס לתלמידיה לספק

. הרצאות באמצעות פרופסורי� של הוראה מתקיימת לא). 140, ש�" (והלמידה

 סטודנטי� עשר שני� עד של קבוצות מנחי�) הסגל אנשי וני�שמכ כפי (טיוטורי�

 ומשוחחי� מעריכי�, מנתחי�, קוראי� הסטודנטי� שבמהלכ� סמינריוני�בו בסדנאות

 בחכמה – כ! ידי�ועל הלימודי� תכנית במרכז שמצויות הגדולות היצירות אודות

  .האנושות של המצטברת

  . "הגדולי� ספרי�"ב עיו� על כולה ,כאמור, מבוססת שנתית�הארבע הלימודי� תכנית

, מדעני�ה, משוררי�ה, הסופרי� "שמות את מכילה) 140, ריינגולד (המחברי� רשימת

 הציוויליזציה של ביותר החשובי� תיאולוגי�הו פילוסופי�ה, מתמטיקאי�ה

 מתבססת שעליה� הטקסטי� אודות בדיו�. כמוב� מערביי� לבני� גברי�, המערבית

 הגדולי� המוחות של המקוריי� חיבורי�"כ בהגדרת� חלק הסתפקו הלימודי� תכנית

 של הער!�יקרי הגדולי� ספרי�"ה או" שלנו האינטלקטואלית המסורת של ביותר

 מוצגי� בספרי� כי ,וטענו הגדילו א� אחרי� אול�, )ש�" (המערבית התרבות

 שה� ו�כיו...אות� שניסחו המוחות י"ע ער! כבעלי שנחשבו...הגדולי� רעיונות"ה

 ה� א� בי� – אלה יצירות: "כי נטע� נוס� במקו�). ש� (הטבעית האמת של הגילוי

 שה� כפי הדברי� את מתארות – דרמהב או היסטוריהב, מדעב, פילוסופיהב עוסקות

 קשר שללא, מציאות, האנושי הניסיו� של גרעינו לגבי המציאות את � חושפותה. באמת

" חיי� ולשנות אירועי� לעצב כוח בעלות אלו ירותיצ. ..משתנה אינה, זמ�ל או למקו�

  ).ש�(

 הדר!  כי,קבעו" אקווינס תומס "את שייסדו הקתולי� ההוגי�, לאמתו של דבר

 האמת וגילוי, האמת גילוי היא ולתשוקות ליצרי� ומהשתעבדות מעבדות לשחרור

 המוחלטת האמונה רכישת על המתבסס קתולי�ליברלי חינו! באמצעות רק אפשרי

  . המערבית התרבות של המופת יצירות של בקנו� עיו�בו הנצרות אמיתותב

 ב"בארה המובילות האוניברסיטאות במאה הד� ספרב המופיע, המכללה בתיאור עיו�

 או עיתו�, האמריקני� הקמפוסי� למרבית בניגוד, אי�" אקווינס תומס"ב כי מלמד

 בגופי� סטודנטי� ציגינ של השתתפות  בהואי� הסטודנטי� של פוליטיי� ארגוני�

 הסטודנטי�אי� זה בלבד ש כי מצוי�, בנוס�. בקמפוס והלימודי� החיי� את המנהלי�

 מינורית מאוד הפוליטית הפעילות הסגל חברי בקרב אלא ,ומתוני� קונפורמיסטי�

 קבוצה על נמני� אינ� ב"בארה שהקתולי� א��שעל העובדה מעניינת). 142, ריינגולד(

 וסטודנטיות סטודנטי� ורק א! מופיעי� בפרק המוצגות תמונותב בלבד אחת אתנית

  .ומערביי� לבני�
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 כדי לשרת הוקמה D.Q צנטרית�האינדיאנו המכללה, הקתולית במכללה לנעשה בניגוד

שלה אי� ) סילבוסי�(ובתכניות הקורסי� ברציונל שלה ו, קבוצה תרבותית אתנית אחת

  .תרבות האנושית האמת או אפילו את מיטב האתלהציג יומרה 

  

 אוניברסיטת של המודל  העצמית הזהות לגילוי כאמצעי התרבותית המורשת הכרת

D.Q  

. .D.Q אוניברסיטת � שנתית�הדו הקהילתית במכללה הלימודי� החלו 1971 ביולי

 היחיד גבוהה להשכלה המוסד זהו. שבקליפורניה Davis העיר בקרבת הוקמה המכללה

 Indigenous לעתי� המוסד של בקטלוג המכוני� (ב"בארה האינדיאני� שהקימו

  ). 24, 2003, ריינגולד) (Native -Americans ולעתי�

 בהיסטוריה מרכזיות דמויות שתי של שמות מייצגות המכללה בש� האותיות

 בטקסי� אלא להזכירו שאי� גיבור של בשמו הראשונה האות היא D �ה:  האינדיאנית

  .Quetzalcoatl – חשוב אצטקי כוה� של ומשמ לקוחה Q �ה ואילו ,דתיי�

 במטרה הוקמה המכללה כי מצוי� המכללה יעדי מוצהרי� שבה� שוני� במסמכי�

 שבקליפורניה אמריקני��לאינדיאנו אקדמית מצוינות שתטפח לימודית סביבה לספק

 לימודיה� שבתו� כדי, הסטודנטי� של עתידי וחברתי מקצועי לקידו� אמצעי ותהווה

 מימוש לש� כי, מצוי� ג� המסמכי� בכל .לה ויתרמו הקהילה בחיי מעורבי� יהיו ה�

 המפוארת התרבותית המורשת הכרת על הלימודי� בתכניות דגש יוש� האלו היעדי�

  .האינדיאני� של

 מ� והתרבותיות הרוחניות האמיתות את יכילו הלימודי� תכניות: "כי נאמר, השאר בי�

 האינדיאנית התרבותית המורשת לימודי הפיכת). 25, ש�" (בהווה המציאות ואת העבר

 למורשת המודעות ורכישת תוק� בעלת והוראתית מחקרית אקדמית לדיסציפלינה

, הקהילות ושל הלומדי� של ולהצלחת� להתפתחות� יסייעו,  התרבותיי� ולשורשי�

 העצמי הדימוי את לשפר ,העצמית זהות� את לגלות שיצליחו שהסטודנטי� מכיוו�

 שיעצבו שינוי סוכני יהוו, עצמית והכוונה עצמית נחישות ולאמ6 העצמית ההערכה אתו

  .קהילותיה� לצמיחת ויסייעו עתיד� את

 שבטי "שכ�, ליושנה עטרה להחזיר רצו� נויש כי במפורש הצהירו המכללה מייסדי

 האירופאי הגעת לפני…חינוכיי� תהליכי� קיימו …והאינקה המאיה …האצטקי�

  ).ש� ("הראשו�

 האד� ידי על שהוסתר האינדיאני התרבותי העושר של מחודש לגילוי הרצו�, זאת ע�

 החברתי המצב לשיפור משאיפה אלא היסטורי צדק לעשיית משאיפה נובע איננו הלב�
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 והמסורות ההיסטוריה אודות הידע רכישת. ב"בארה האינדיאני� של העתידי

 על עצמית שליטהל הסטודנטי� את תוביל העצמית לזהות והמודעות האינדיאניות

  .  עתיד� לשיפור דרכי� ולמציאת חייה�

 העצמי הדימוי וטיפוח המורשת לימודי נועדי� העתיד לשיפור הפעילות במסגרת

 מ� כחלק מוצלחי� חיי� האינדיאני� לסטודנטי� שיאפשרו מיומנויות לפיתוח

  .אמריקנית הכלל החברה – קרי, "הדומיננטית התרבות"

 או במדעי� המניי� מ� שלא תואר לסטודנטי� להעניק D.Q רשאית שנתית�דו כמכללה

 איכותיות המאפשרות לסטודנט להמשי! לימודיות תכניות בנתה היא אול�, באומנויות

 University of � ה של למערכות בעיקר, שנתיי��ארבע למוסדות בתו� לימודיו

California וה� California State University. נוס� ביטוי ישנו כא� : מררוצה לו 

  .המוסד של בדלניות הלא יולמטרות

, הסביבה לימודי, המחשב�מדעי: כגו� במוסד הנלמדות ההתמחויות עשרה�מארבע חלק

 גבוהה להשכלה המוסדות ברוב נלמדות הרוח ומדעי החברה מדעי, הר! לגיל חינו!

 ואפילו מזל משחקי לניהו, קהילות ארגו�: כגו�  מ� המטלותחלק ,זאת לעומת. ב"בארה

. אמריקני��האינדיאנו של והתעסוקתיי� הכלכליי� הצרכי� מ� נובע בעיקרו חקלאות

 ובלימודי אינדיאני� בלימודי התמחויות ,המוגברי� המקצועות של השלישי לסוג

 המורשת את לשמר בעיקר נועדו נראה שה�. ברור כלכלי יעד אי�, אינדיאנית אומנות

  . מקובלי� אקדמיי� וחקר לימוד לתחומי אותה ולהפו! האינדיאנית התרבותית

 לע מרכזי דגש הוש�, בייחודיי� וה� המקובלי� ההתמחות במקצועות ה�, למעשה

. האינדיאנית הקהילייה של פרטיקולאריי�ה על הצרכי�ו האינדיאנית תרבותה

 ".שנייה כשפה אנגלית"ב קורסי� נלמדי� אנגלית ללימודי המסלול במסגרת, לדוגמה

 כ� כמו". אינדיאניות שפות"ב קורס נלמד הרוח�במדעי המסלול במסגרת, זאת לעומת

 האינדיאני� של ההיסטוריה: "כגו� קורסי� נלמדי� החברה� למדעי במסלול

 הסביבה � איכות ללימודי במסלול". זמננו�בת בחברה האינדיאני�"ו" בקליפורניה

 קורס נלמד הטבע � למדעי ובמסלול, "אינדיאנית אקולוגיה: "בש� קורס מלמדי�

  .ואלכוהוליז� לסמי� התמכרות אודות

 קהילה פיתוח "אודות קורס ללמוד הסטודנטי� נדרשי� קהילתית להתפתחות במסלול

 לסטודנטי� מוצעי� אינדיאניות לאומנויות המסלול במסגרת". אינדיאנית שבטית

 המסלול". עורב עבודה"ו, "אריגה", "אינדיאני� וריקוד יקהזמו: "כגו� קורסי�

 הסוציולוגיה: "כגו� לנושאי�, שמתחייב כפי, ככולו רובו מוקדש אינדיאני� ללימודי

 הפרשנות "ואפילו" קליפורניה בצפו� אינדיאניות תרבויות", "האינדיאנית החברה של

  ".ב"ארה של המוקדמת להיסטוריה האינדיאנית



  

 55♦  תרבותיות פרטיקולרית�תרבותית לעומת רב� חדפרטיקולריות 
 

 

 לכלל ותפותהמש החובה לדרישות כלומר, "הכללי החינו! "למסלולי באשר

 משמרת "היא כי מצהירה D-Q אוניברסיטת, השונות ההתמחויות מ� הסטודנטי�

, הכללי החינו! תכנית באמצעות סטודנטי�בי� הל הלימודי� בי� הקשר את ומחזקת

" הטבע�ומדעי החברה�מדעי, הרוח�מדעי ובי� התרבותיות המסורות בי� מחברת אשר

  ).26, ש�(

ת המסלולי� המיועדי� משלוש באחד ללמוד ייבי�ח D-Q �ב הלומדי� הסטודנטי�

  יחידות60 מתו! 30כשבמסלול המצומצ� חובה ללמוד , "כלליה חינו!ה "לימודיל

 הנה המסלולי� שלושת בי� ההבחנה. במכללה שנתי�הדו הקוריקולו� של הלימוד

 ה�. האוניברסיטה של משימתה את לשרת מתוכנני� ושלושת� בעיקרה כמותית

 וכ�, הסטודנטי� של האינטלקטואלית הצמיחה את שמעודדי� י�קורס כוללי�

 נועד הקורסי� מבנה. זמננו�בת בחברה להצלחה הנדרשות מיומנויותה לפיתוח קורסי�

 הראייה�זווית על שמירה תו! …קליפורניה מדינת של הכללי� את לספק"

  ).27, ש�( "האינדיאנית

 ובשלושת�, אינדיאניי� ימודי�לל המוקדשת לימוד יחידתכוללי�  המסלולי� שלושת

 בעיקרכוללות  החברה�מדעי וללימודי הרוח�מדעי ללימודי המוקדשות היחידות

  .האינדיאנית ולתרבות לחברה המוקדשי� קורסי�

: בש�   שעות48 ב� קורס הוא המסלולי� בשלושת המופיעי� הקורסי� מ� אחד

"Indigenous Studies Seminar" קורס . אינדיאניי� י�ללימוד ההתמחות מ� הלקוח

 השוואה  בוונערכת" האינדיאני� של והתרבות ההיסטוריה ללימוד הקדמה"זה מציג 

  .ותרבותיות חברתיות, פוליטיות מסורות בי� והנגדה

. "Native American Philosophy" הוא המסלולי� בשלושת הנלמד נוס� קורס

 אודות מידע טודנטי�לס לספק נועד והוא, הרוח�מדעי של מההתמחות לקוח הקורס

 במסגרתו נלמדי� כ! לש�. שני�שאנשי� חיו לאורה לאור! אלפי  פילוסופית מערכת

  .אינדיאניי� ולוגיקה מטאפיסיקה, המוסר של פילוסופיה, קוסמולוגיה, אפיסטמולוגיה

 והוא, הרוח�מדעי  של למסלול משתיי!" "Native American Literature הקורס ג�

, זמננו יובנ המסורתיי� ,האינדיאני� של והאמונות הערכי�, פותההשק ללימוד מוקדש

 מתמקד הקורס. פה�וביצירות שבעל כתובות אינדיאניות ביצירות י�משתקפ �שה כפי

 ניסיו� נעשה, בנוס� .תרבותי ידע להעביר האינדיאני� בחרו שבה� בשיטות בעיקר

 היוצרי� אומינשל ו הספרותשל , השירה של האסתטי הער! את ולהערי! לבחו�

  .האינדיאני�
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 קורס, השאר בי�, הכללי החינו! בתכניות מצויי� החברה מדעי של התמחותב

 Introduction to": הקורס  במסגרת. בהיסטוריה קורסי� ושלושה בפסיכולוגיה

Indigenous Psychology"  של והפרקטיקה התיאוריה "בי� השוואה נערכת 

" האירופאיות המערביות הפסיכולוגיות אוריותהתי ובי�… האינדיאנית הפסיכולוגיה

 A Indian History" :למדי ביקורתיות עמדות מציגי� בהיסטוריה קורסי� ואילו, )ש�(

and US Expansionism" ההתפשטות מדיניות את אינטרדיסציפלינרי "באורח בוח� 

. האינדיאני� של הפוליטיי� המוסדות על השפעתה ואת 1830 בשנת האירופאית

" ב"בארה האינדיאני� חיי על הקולוניזאציה תהלי! של ההשפעות על דגש ש� ורסהק

  ).28 ,ש�(

 גירוש חוק "לאחר האינדיאני� של בקורותיה� ד�) SS100B (ההמש! קורס

 ומלחמת האינדיאני� של הצבאי הכיבוש "של ובהשפעות, 1830 משנת" האינדיאני�

  ). ש� (האחרוני� של חייה� על" האזרחי�

 נחשפי�"" "Indian Interpretation of Early United States History בקורס

 תחילת לפני אמריקה�בצפו� האינדיאני� של והמצבי� ההתפתחויות, המקורות

 ב"ארה של מערבה ההתפשטות  בודוני�ינ. �ולאחריה אמריקני��האירופו ע� המגעי�

  ).ש�" (האינדיאני� וגירוש

בתכנית הקורס  מתומצתת לעיל המתוארי� ליהכל החינו! קורסי כל של המשמעות

". "Self-Identity: הכללי החינו! אל שהוכנס חברהה מדעימ  נוס�קורס של )סילבוס(

 תו!, האינדיאנית התרבות של ההגדרה "כי ההשקפה עומדת  זהקורסבמרכזו של 

 הגאווה, האישיי� הערכי� את והופכת מחדשת, מחזקת, תורמת, חשיבותה הבהרת

  ).28 ,ש� ,ריינגולד" (לרלוונטיי� העצמי והדימוי

 מתפיסה נובע אינו האינדיאנית התרבות  שלימוד זה במאמר פעמי� מספר נטע� כבר

 כמו, אוניברסאלית יומרה בעל איננו D.Q �ב הנלמד המודל. בדלנית צנטרית�אינדיאנו

 לסייע נועד הוא. רבי� דורות האמריקנית באקדמיה ששלט האירופוצנטרי המודל

 ע� עמוקה היכרות באמצעות ולהעצמת� הדיכוי מ� האינדיאני� של לשחרור�

 הגדול שחלק� המרשימי� הישגיה וכלפי כלפיה גאווה רגש של ורכישה תרבות�

  .אמריקנית�האירופו האליטה ידי�על הוסתר

  .   שווי� כחברי� האמריקנית בחברה להשתלב אמריקני��לאינדיאנו לסייע נועד ג� הוא

 ביעדי� רק לא ביטוי לידי בא הפרטיקולרי תרבותי�הרב המוסד של רליסטיהפלו היעד

 אלא, היומי� עתיקות האינדיאניות התרבויות אודות הלמידה של האינסטרומנטאליי�

  . נוספות קוריקולאריות החלטות במספר ג�
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 הכללי החינו!לימודי ו האינדיאני� לימודי, החברה מדעי לימודי במסגרת, ראשית

 הסטודנטי� בפני מציג אשר ,"Introduction to Ethnic Studies": בש� סקור נלמד

� האינדיאנו את כיו� ג� ומאפיינת בעבר שאפיינה והמוסדית התרבותית השונות את

  .אמריקני��ואסיאנו אמריקני��אפרו, אמריקני��יקאנו'צ, אמריקני�

 �  0 לגילי� ותומור גננות מוכשרות שבה (הר! לגיל בחינו! ההתמחות במסגרת, שנית

: הקורסי� ג�  נלמדי�אלא, "אמריקני�האינדיאנו הילד: "בש� קורס רק לא נלמד) 12

" אמריקני�האסיאנו הילד", "אמריקני�האפרו הילד", "אמריקני � המקסיקני הילד"

 מוצגות במסגרתו אשר, "הר! בגיל בכיתות שונות: "בש� קורס נלמד, ובנוס�, וכדומה

 משפחות וע� ילדי� ע� ולעבודה כיתה לניהול שונות יותאסטרטג הסטודנטי� בפני

  .שונה ותרבותי אתני ממוצא

 בגיל תרבותית�בי� תקשורת"ו, "לילדי� תרבותית�רב אומנות: "הקורסי� נלמדי� עוד

  ".הר!

 הנה, בדלנית איננה במכללה הגישה כי להוכיח לניסיו� במיוחד ומשמעותית, שלישית

 המכללה פתחה שנותיה במהל!. אמריקני��קנוי'הצ כלפי הקוריקולרית הגישה

 נעשה שהצעד ייתכ�. יקאנית'הצ לאוכלוסייה שעריה את אמריקנית�האינדיאנו

 הגידול בשל יותר רבה יוקרה למכללה להעניק רצו� שמתו! ייתכ�, כלכליי� מטעמי�

 ה� יקאני'הצ מהמוצא הסטודנטי� צורפו אחרת או כ! אול�, הסטודנטי� במספר

 במורשתה העוסקי� לקורסי�, ההתמחויות ללימודי וה� הכללי חינו!ה ללימודי

 Chicano Political Thought" ,"Chicano": כגו� זו אתנית קבוצה של התרבותית

Literature" או "Chicano Music and "Dance"". 1,100 � כ שמנתה לספרייה בנוס� 

 העוסקי� פריטי� 900 �כ הוספו, האינדיאנית ולהיסטוריה לתרבות הקשורי� טקסטי�

  .יקאנית'הצ במורשת

 ראשי, האינדיאנית התרבות של העצו� בעושר האמונה א� על כי, מ� האמור לעיל ברור

 התרבות למידת, לדעת�. לכול ברזל צא� נכס הנה תרבות� כי ,סבורי� אינ� המכללה

 המורשת את ללמוד צריכה תרבותית קבוצה כל ולכ�, עצמית זהות לפיתוח כלי היא

  .עושרה את ולגלות התרבותית

�רב אלא אתנוצנטרית איננה המכללה של הפרטיקולרית הגישה כי ,שהובהר לאחר

, המכללה של העל�יעדי ששת ציו� באמצעות המאמר של זה חלק לסכ� ראוי, תרבותית

  :שלה הייעוד בהצהרת מוצגי� שהנ� כפי

 לפעול יוכלו דיאני�האינ שבה� לימודי� ושל חינו! של איכותיות תכניות ליצור"  .א

  ".שלה� המושגי� ועול� התרבותי העול� במסגרת
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 מעשי ניסיו� לרכוש האינדיאני� הסטודנטי� יוכלו שבה� הזדמנויות ליצור"  .ב

  ".ואקדמיות טכנולוגיות מיומנויות בפיתוח

 וחקר לימוד לתחומי אותה ולהפו! האינדיאנית התרבותית המורשת את לשמר"  .ג

  ".מקובלי� אקדמיי�

 קהיליות של לוקאליות חינוכיות פעילויות ינחה אשר לימודי כמרכז לשמש"  .ד

  ".שונות אינדיאניות

 האינדיאניות בקהיליות השירותי� מת� ואת העצמי הניהול יכולות את לטפח"  .ה

  ".מקצועית והכשרה חינו! באמצעות השונות

 העצמית�וההערכה העצמי�הדימוי לטיפוח שיסייעו ולימוד הוראה תכניות לעצב "  .ו

  ).29�30, ש�, ריינגולד( "האינדיאני� קרבב

  

  ודיו� סיכו�

 הקבוצות – קרי, דקה תרבותיות�ברב ומאופיינת תרבויות מרובת האמריקנית החברה

 המשחק ולכללי החוקה לעקרונות בהתא� פועלות בה המתקיימות התרבותיות

 וזה ,תרבותית�הרב האידיאולוגיה את אימצה ג� האמריקנית החברה. הדמוקרטי

 להתקיי� ממשיכי� כי א�, הבסיסיי� עקרונותיה לגבי קונצנזוס קיי� כעשור

  .היישומ אופני לגבי פולמוסי�

 הדתית הקבוצה כגו�, תרבותיות קבוצות ב"בארה להתקיי� ממשיכות, זאת למרות

. האוניברסאלית לאמת ייצוג קיי� התרבותית �במורשת כי הסבורות, הקתולית

 בעולמ� ומתבצרות לשלה� זרות תרבותיות מורשות בלימוד מעוניינות אינ� אלו קבוצות

  .התרבותי

 היא האמריקנית לחברה בניגוד אול�, תרבויות מרובת ב"לארה בדומה, ישראל

, תרבותי�הרב השיח בה מתפתחעל א� ש, לכ! ובנוס�, עבה תרבותיות� ברב מאופיינת

  .החינו! ערכותמ י"ע או השלטוני הממסד י"ע אומצה לא עדיי� זו אידיאולוגיה

 תרבותיות�ברב הדני� רבי� ישראלי� הוגי� משתמשי� החברות בי� השוני א� על

  . ב"בארה תרבותיות�הרב מתולדות ובתובנות בדוגמאות תרבותי�רב ובחינו!

 מדוע מסבירי� ה� במסגרת� אשר במאמרי� יוגב ואברה� זאב�גור איל� עשו ג� כ!

) בשפת� תרבותיות�לרב חינו! (ליסטיתפלורה תרבותיות�רבה  אתבישראל לאמ6 יש

  ).תרבותי�רב חינו! (הפרטיקולרית תרבותיות�הרב פני על אותה ולהעדי�

 מערכת כדוגמת, ליברלי הלא הפרטיקולריז� בי�, אמנ�, מבחיני� זאב�וגור יוגב

 לקידו�" קדמה "של הספר�בית כדוגמת ,ליברלי ופרטיקולריז�, החרדית החינו!

  .המודלי� לשני מתנגדי� ההוגי� שני, זאת ע� ,המזרחיי� הודי�הי מורשת של הלימוד
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 לדני� לאפשר כדי רק אול� ב"ארה אל מישראל הרחק המבט את הפנה זה מאמר

 או רגשית מעורבות ללא חינוכיי� מודלי� לבחו� בישראל תרבותי�הרב בחינו!

  .חברתית

 במורשת עיו� לע המבוססת שנתית�ארבע לימודי� תכנית היה שנדו� הראשו� המודל

 מוצהרת שאיפה מתו! קתולית במכללה נלמדת תכנית זו. המערבית התרבות

 ההשפעות מ� ויתרחקו הקתולית האמונה של המוחלטת לאמת ייחשפו שהסטודנטי�

 הנאבקי� את שהנחתה האידיאולוגיה ושל פוסטמודרניסטיי� רעיונות של השליליות

  ".הסטודנטי� מרד"ב

 לא אול�, האינדיאנית התרבות – אחת תרבות של לימודה ואה ג� מחייב, השני המודל

ולא זו , בחירה וקורסי התמחויות לבחור האפשרות ניתנת יות/שלסטודנטי� זו בלבד

 פטורי� האינדיאנית במכללה ללמוד הבוחרי�, יקאני�'הצ יות/שהסטודנטי� בלבד

 לא א� מוצגת אינה המפוארת האינדיאנית התרבותאלא , האינדיאנית התרבות מלימוד

 האמת של משכנה מקו�כו האנושית התרבות כפאר המכללה שלבמסמ! אחד 

  .המוחלטת

 של העצמי הדימוי לטיפוח כאמצעי מוצג D.Q � ב אמריקנית�האינדיאנו התרבות לימוד

 כליכו מצויי� ה� בהש החברתית השוליות מ� לשחרור� אמצעי, האינדיאני�

  .האמריקנית בחברה שלה� ומוצלחת אמיתית להשתלבות

 בשכונת" קדמה "הספר � בית של הראשו� והמנהל המייסד � שיטרית שלו� סמי כאשר

 ודרש, )25, 1999, שיטרית" (האינטגרציה של לקברה בור כריית "על דיבר, התקווה

 הייתה לא מטרתו,  )ש�" (עצמאיי� מזרחיי� חינו! מוסדות "וקיו�" בחינו! היפרדות"

  . מזרחית לבדלנות להוביל

 עמדת מתו! תרבותי�הרב לדיאלוג יכנסויש וגאי� שלמי� מזרחי� לגדל "הייתה כוונתו

  ).        ש�" (עצמית והתכחשות נחיתות מעמדת ולא שווה כוח

 רעיונות וכנגד העצמאיות הלימוד מערכות שימור למע� נאבקי� החרדי� זאת לעומת

 על חיצונית תרבות לש אפשרית השפעה "למנוע רק לא רצו� מתו! ליבה תכניות של

 הקבוצות בני ע� אמיתי דיאלוג מילדיה� למנוע א� אלא, )89, ח"תשנ, תמיר" (ילדיה�

  .   האחרות התרבותיות

 תרבותיות� הרב כדי� תרבותי� החד הבדלני הפרטיקולריז� די� אי�, לפיכ!

  .תרבותי�רב דיאלוג לעודד האחרונה של תכליתה  שהרי, הפרטיקולרית

 כי קבעה בישראל החינו! מערכת של לטרנספורמציה להוביל מנסה אשר דוברת ועדת

 ממליצה היא מאמצת היא אותו בחינו! פלורליז� של הליברלי לעקרו� בהתא�

 ספר�בתי של נפרדות חינו! מערכות ג� ממלכתית חינו! מערכת לצד ולקיי� להמשי!
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 ידי�לתלמ הערבית בלשו� ממלכתי וחינו! חרדיי� ספר�בתי, דתיי��ממלכתיי�

  ).60' עמ, לחינו! הלאומית התכנית (רקסי�'והצ הדרוזי�, הערבי�

 את לשמר הישראלית בחברה השונות לקבוצות לאפשר שיש א��על כי בדוח נאמר

 לחינו! בזכות ולהכיר לאפשר יש", )59' עמ (�שלה הייחודיות התרבותיות המורשות

 חיי� אורח של רי�במק או נפרדי� ולשו� לאו� של במקרי� רק קהילות של נפרד

 רק, לעיל כמתואר, ה� נפרדות חינו! למערכות הזכאי�). 60, ש�" (ונפרד מובהק

 תרבותיות קבוצות ואילו ,ישראל אזרחי והפלשתינאי�, הדתיות היהודיות הקבוצות

  .הממלכתי הציבורי מהחינו! חלק להוות מחויבות אחרות

 ותהווה הנפרדות החינו! כותמער כלל את שתחייב רחבה ליבה תכנית על ממלי6 הדוח

 את תואמת זו המלצה (הישראלית החברה של השוני� החלקי� בי� לדיאלוג בסיס

 אול�, )דקה  תרבותיות�רב ע� חברות לגבי 1998 משנת בחיבורה תמיר של המלצתה

 את לפתור קואליציוניי� משיקולי� הוחלט, התכנית של יישומהב הוחל טר� עוד

  .ליבהה מלימודי החרדי הציבור

 חינוכיות מסגרות של �קיומ להמש! בסיס מהוות דוברת ועדת המלצות, למעשה

  .פרטיקולרי תרבותי�רב חינו! של קיומו ולמניעת ובדלניות ליברליות�לא פרטיקולריות

, זאת ע�, תכניה יהיו ומה ליבה תכנית דבר של בסיכומו תילמד הא� ברור זה אי� עדיי�

 השונות התרבותיות הקבוצות בי� לגישור פתח תהווה לא הליבה תכנית כי אנו סבורי�

 החינו! במערכת התלמידי� מרבית את המחייבת תכנית מתקיימת כיו� ג�. בישראל

 האשכנזיי��הציוניי� וההיסטוריה הספרות). החרדי החינו! תלמידיל פרט (בישראל

 רונהלאח החינו! משרד י"ע שפורסמה ,"המושגי� מאה "ורשימת ליבה תכנית מהווי�

 בחלק עסקינ�כש, מהותי באופ� שונה תהיה החדשה הליבה שתכנית כ! על מעידה אינה

  .הרוח�מדעי של

 במוסדות לימוד מסלולי ושל ספר�בתי של קיומ� את לאפשר ראוי זאת במקו�

. הפרטיקולרית תרבותיות�הרב  של הליברליי� העקרונות על הנשעני� מורי� הכשרתל

 ואת הישראלית החברה של פיצולה את תעודד בלבד שלא זו לא אלו לרעיונות פתיחות

 תעודד אלא ,בה המתקיימות התרבותיות הקבוצות מ� חלק של הבדלנית ההסתגרות

  .    המתקיי� מזה יותר ומעמיק אמיתי תרבותי�רב שיח
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