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  תקציר

מניתוח דבריו של ל� . בעזרת הגותו של צבי ל�" מורה טוב"המאמר מנסה להגדיר 

לאידאולוגיות של " ל� המוקד�"פ� את הגיונות ההוראה של ה" ל� המאוחר"ש, עולה

מורה טוב , בשלב ההגיונות". המורה הטוב"ותו� כ� שינה ג� את הגדרתו של , החינו�

בעוד שבשלב , הוא זה המתאי� את הגיו� ההוראה למצב� של התלמידי�

פ� שה(האידאולוגיות מורה טוב הוא זה המתאי� את מצב התלמידי� להגיו� ההוראה 

": ל� המאוחר"מ) לדעת כותב המאמר(המאמר מצדד במה שמשתמע ). לאידאולוגיה

מורה טוב מודע למשמעויות האידאולוגיות של ההוראה ומפתח תכונות הנדרשות על 

  . ידי האידאולוגיה שהוא מאמי� בה

  

, סוציאליזציה, על של החינו��אידאולוגיות, הגיונות הוראה: מפתחמילות 

  סנטימנט פדגוגי , יבידואציהאיד, אקולטורציה

  

 מבוא

; הוראה טובה היא הוראה המניעה למידה טובה; מורה טוב הוא מורה שהוראתו טובה

או " הבוגר הרצוי("למידה טובה היא למידה התורמת להתפתחותו של בוגר טוב 

וכל זה תלוי כבר באידאולוגיה הפדגוגית , טוב...בוגר טוב הוא; ")האד� המחונ�"

הגדרתו של מורה טוב תלויה אפוא בהגדרה של ). או מוחזק על ידה(בה  שאד� מחזיק

, התלויה בהגדרה של בוגר טוב, התלויה בהגדרה של למידה טובה, הוראה טובה

  .התלויה באידאולוגיה פדגוגית
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מאידאולוגיה  –אני פונה להגותו של צבי ל� כדי לבחו� בעזרתה את המהל� הזה 

, תו� כדי כ� אנסה להראות שסוגיית המורה הטוב .פדגוגית להגדרה של מורה טוב

הלמידה הטובה והבוגר הטוב קיבלו משמעויות חדשות כאשר , סוגיות ההוראה הטובה

  .  העל של החינו��הגיונות ההוראה הפכו לאידאולוגיות

  

  מאידאולוגיה פדגוגית לבוגר טוב  

, אליזציהסוצי –בשלב מאוחר בהתפתחות הגותו גילה ל� שלהגיונות ההוראה 

בעקבות גילוי זה . של אידיאולוגיה" מערכת הכרה"יש  –אקולטורציה ואינדיבידואציה 

סינתזה שבה הגיונות אלה , )255' עמ, א2000, ל�" (הסינתזה הגדולה"הוא ביצע את 

. גילוי זה לא עבר בקלות רבה כפי של� חשב  1.של החינו�" העל�אידאולוגיות"הפכו ל

יש ) 1986(של האידאולוגיות " ל� המאוחר"ל) 1972(גיונות של הה" ל� המוקד�"בי� 

על חולל שינוי � ההגיונות לאידאולוגיות" שדרוג. "א� ג� פער ומתח, אמנ� רציפות

ובכלל זה במשמעותה של סוגיית , במשמעות� של כמה סוגיות מרכזיות בהגותו של ל�

  . המורה הטוב

מערכת ההכרה ; אולוגיות פדגוגיותפדגוגיות ה� איד" תיאוריות: "וזו תמצית הגילוי

או המבנה האפיסטמי שלה� דומה לזה של אידאולוגיה חברתית ולא לזה של תאוריה 

  : מדעית
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המחשבה העיקריי� של ל� התלכדו  שכ� שני קווי, צנועה" אאוריקה"קריאת , לדעתי, גילוי המצדיק זהו 
" אידאולוגיות ומחשבת החינו�"אידיאולוגיה לפדגוגיה במאמר בש�  בי� ושיטתי פנימיל� יצר קשר . כא�

). 2002" (יסודות החינו� במאה העשרי�: במערבולת האידאולוגיות"שאותו פיתח לספר בש� , )2000/1986(
, התפתחו ללא קשר –פדגוגיה ואידאולוגיה  –יקריי� שלו שני מוקדי העניי� הע, לפני שיצר את הקשר הזה

 –ל� כתב על אידאולוגיה ופדגוגיה בנפרד ועל הקשרי� ביניה� . ומקרי חיצוניאו שנקשרו מדי פע� בקשר 
על האידאולוגיות החברתיות של תורות חינו� ועל חינו� , על תורות חינו� של אידאולוגיות חברתיות

מדי פע� הוא נגע באפשרות ). ב2000, "רשימת פרסומי� נבחרי�", ראו ל�(וליטי אידאולוגי לעומת חינו� פ
  ).67' עמ, 1973, למשל( שיווקיי� או ספרותיי�, אידאולוגיי� טקסטי� למעשה ה� חינוכיות יאוריותשת

א קיומ� של שלושה הגיונות הוראה וה, נקודת המוצא לכל הגותו, העיקרי של ל� הגילוי ,גילוי ואגב
והשקפות  יאולוגיותאיד, מחקר דעות: דימויי� של הוראה"על בסיס מחקרו  –הגילוי היה אמפירי . �נבדלי

") אדוֵני"או (על בסיס הניתוח העיוני של מקורות  –וג� אנליטי , �1969מ" של מורי� ושל מועמדי� להוראה
עורב , גיו� נוס�יות הא� הגילוי הוא אמפירי הרי שאפשר עקרונית לגל. התרבות והיחיד, החברה: החינו�

הרי שכל , וא� הוא אנליטי, )1996, למשל הרפז(לב� המפרי� את הקביעה שכל העורבי� שחורי� 
�408' עמ, א2000, ראו ל�(בהכרח לאחד ההגיונות  תשתיי�או  שייכתחינוכית בעבר ובעתיד " תיאוריה"

על קיומ� של שלושת  הג� לכ�ו, �ל� כנראה חשב שהגילוי האמפירי מבסס את הגילוי האנליטי ולהפ). 407
  ).  36' עמ, 1996, ל�(לא יותר ולא פחות  –הגיונות ה

 בכותרת ל� של הגותו כל את למצות ניסיוני במסגרת שלי הוא" הגדולההסינתזה " הביטוי: אחד אגב ועוד
 ). 266�255' עמ, ב2000, ל�(כחינו� לחינו� כאידאולוגיה  אולוגיהמאיד"
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בי� שנקרא בש� פילוסופיה של החינו� או , כל שנאמר בחינו�, קיצורו של דבר

ובי� שנקרא , השקפה חינוכית או תורת חינו�, תורת החינו� או דידקטיקה, פדגוגיה

  ). 231' עמ, 2000/1986, ל�(אינו אלא אידאולוגיה , ש� אחר בכל

 2אסכטולוגיה: המבנה האפיסטמי של אידאולוגיה חברתית מורכב מארבעה יסודות

 –אסטרטגיה ; תיאור של החברה המצויה –דיאגנוזה ; דימוי של החברה הרצויה –

עשה את קהל היעד שי –קולקטיב ; אמצעי� להפיכת החברה המצויה לחברה רצויה

לאידאולוגיות פדגוגיות יש מבנה אפיסטמי . כה תיעשה לטובתואו שההפֵ /כה וההפֵ 

אידאולוגיות פדגוגיות מתחזות אמנ� לתאוריות מדעיות כדי להעניק לעצמ� . דומה

א� ה� בעלות מבנה דומה לזה של , אמפירית יציבה ויוקרתית יותר�תשתית רציונלית

   3.בלה להל�אידאולוגיות חברתיות כפי שמראה הט

  

  אידאולוגיה חברתית ואידאולוגיה חינוכית

  אידיאולוגיה חברתית  אידיאולוגיה חינוכית
  �אידיאולוגיות 

  �יסודות 

מגל�  :הרצוי �הבוגר הטובדימוי של 
באישיותו ובהתנהגותו את מטרות 

  החינו� המבוקשות

: דימוי של החברה הרצויה
מגלמת אידאלי� של צדק 

 ורווחה

  אוטופיה

  )�חזו(

של וחסרונות  �תיאור וניתוח ליקויי
  התלמידי� המצויי�

ליקויי� תיאור וניתוח 
 של החברה המצויה וחסרונות

  דיאגנוזה

  )אבחו�(

 –מדיניות עד דידקטיקה  –אמצעי� 
להפיכת התלמידי� המצויי� 

 רצויי��לבוגרי� טובי�

אמצעי� להפיכת החברה 
 המצויה לחברה הרצויה

  אסטרטגיה

  )אמצעי�(

אנשי , מיעוטי�, קהילה, נהמדי
 –וקהלי יעד נוספי� תלמידי� , חינו�

שאליה�  –או משחררי� /מדוכאי� ו
  פונה האידאולוגיה

או הציבור /הציבור המקופח ו
המסוגל לחולל שינוי שאליו 

 פונה האידאולוגיה

  קולקטיב

  )קהל יעד(

  

" ותהתאורי"את כל ; פדגוגית יש אפוא מבנה של אידאולוגיה" תאוריה"לכל 

אפשר למיי� לפי שלושה הגיונות הוראה , כלומר האידאולוגיות הפדגוגיות, הפדגוגיות
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בעוד , "אחרית הימי�"כרוכה בציפייה פסיבית ל" אסכטולוגיה"שכ� , "אוטופיה" ושגהמ את מעדי� אני 
  . מניעה לפעולה –לפחות בהקשר האידאולוגי  –" אוטופיה"ש
3

לא הציג הקבלה מסוג זה בי� המבנה של אידאולוגיות פוליטיות לאידאולוגיות פדגוגיות וג� לא  ל� 
הוא החיל את המבנה של . ל"אה כפי שעושה הטבלה הנהקבלה בי� מבנה זה למבנה של כל הגיו� הור

; 2000/1986(או אידאולוגיות " הגיוניות"צורות  בשלושהאידאולוגיה על החינו� עצמו והראה שהוא נתפש 
2002 .(  
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ההגיונות ה� אפוא ; )170�110' עמ, 2002, ל�(או לפי צירופי� אקלקטיי� שלה� 

   4.כפי שמראה הטבלה הבאה, העל של החינו��אידאולוגיות

  

  על�ההוראה כאידאולוגיותהגיונות 

  על�אידאולוגיית/הגיו�

  ידיבידואציהא

  על�אידאולוגיית/הגיו�

  אקולטורציה

  על�אידאולוגיית/הגיו�

  סוציאליזציה

  �הגיונות 

  �יסודות 

יוצר : הרצוי�הבוגר הטוב

ומממש את עצמו כאישיות 

  אותנטית ואוטנומית

הפני� : הרצוי�הבוגר הטוב

אמיתות וערכי� המכונני� את 

  התרבות המועדפת ואת אופיו

, ידע רכש: הרצוי�הבוגר הטוב

מיומנויות והרגלי� שיסייעו לו 

למלא תפקידי� שהחברה 

  מייעדת לו

  אוטופיה

  )חזו�(

אינו יוצר : התלמיד המצוי

 ומממש את עצמו

לא הפני� את : התלמיד המצוי

האמיתות ואת הערכי� של 

  התרבות המועדפת

, לא רכש ידע: התלמיד המצוי

מיומנויות והרגלי� הנחוצי� 

 למילוי תפקידי� חברתיי�

 ומקצועיי�

  דיאגנוזה

  )אבחו�(

מדיניות חינו� ובתי ספר 

המעודדי� שיטת הוראה 

 המבוססת על הנחייה

מדיניות חינו� ובתי ספר 

המעודדי� שיטת הוראה 

המבוססת על פיתוי מעורר 

 הזדהות והפנמה

מדיניות חינו� ובתי ספר 

המעודדי� שיטת הוראה 

 המבוססת על הדגמה ותרגול

  אסטרטגיה

  )אמצעי�(

בעלי סנטימנט (מבוגרי� 

 )פדגוגי הומני

בעלי סנטימנט (מבוגרי� 

  )פדגוגי אינטלקטואלי

בעלי סנטימנט (מבוגרי� 

 )פדגוגי פרקטי

  קולקטיב

  )קהל יעד(

  

, כמו כל האידאולוגיות בעול�, הרי שג� ה�, פדגוגיות ה� אידאולוגיות" תאוריות"א� 

משו� , "הכרות מסולפות"דאולוגיות ה� אי). 2002; 2000/1986, ל�" (מסולפות ַהָ�ר�ת"

כ� . הותכו זה ע� זה וסולפו 5,שיסודותיה� נתלשו ממערכות ההכרה המקוריות שלה�

ומועתק  – 6ש� הוא פועל כראוי –כאשר יסוד הדיאגנוזה נתלש מ� המדע , למשל

וכאשר יסוד האסטרטגיה נתלש ; הוא מכפי# עצמו לאוטופיה ומסתל#, לאידאולוגיה
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שכ� דימוי , רעיוני�תוכני קשר ביניה� יש; מבני מדמיו� יותר יש והחינוכיות החברתיות האידאולוגיות בי� 
החיי� "של  �ובחשבו� אחרו� מדימוי, של החברה הרצויה הנגזר מדימוי" האד� המחונ�"או  הבוגר הרצוי

 ". הטובי�
5

 היא והאידאולוגיה ראשוניות או מקוריות הכרה מערכות ה� הרציונלית והחשיבה שהמדע סבר ל� 
. תוראשוני מקורית הכרה מערכת היא שהאידאולוגיה סבור אני. משנית או" מזויפת" הכרה מערכת
האקטי� הבסיסיי� ביותר של התודעה . את מבנה התודעה, א� אפשר לומר כ�, המשקפת מערכת

 –" מלאכותי"המדעי� הגיעו אחר כ� והפרידו באופ� . בי� אוטופיה לדיאגנוזה, מקשרי� בי� ראוי למצוי
 �  .   בי� דיאגנוזה לאוטופיה –ולא עד הסו

6
ואיל� אמנ� הראו שהדיאגנוזה המדעית כפופה ) 2005/1962(של המדע מתומס קו�  פילוסופי� 

. יותר מאשר במסגרת אידאולוגית" ישרה"א� בכל זאת במסגרת מדעית היא , לכוח, לערכי�, לפרדיגמות
 . אמינה יותר מזו של אידאולוגי�, למשל, אודות מצבה של חברה מסוימתעל דיאגנוזה של סוציולוגי� 
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ומועתק  –ש� הוא מתאי� כראוי אמצעי� למטרות  –הרציונלית מהחשיבה 

הוא הופ� לד�גמה מקודשת שתפקידה לשמר את זהות� של , לאידאולוגיה

   7.האידאולוגיה ושל חסידיה

מושפע ) דיאגנוזה" (הילד המצוי"באידאולוגיות פדגוגיות תיאור , בהתא� לכ�

אידאולוגיות הסוציאליזציה בהקשר של ): אוטופיה(מהאוטופיה של הבוגר הרצוי 

ולכ� הילד המצוי , )אוטופיה(הבוגר הרצוי הוא מי שחוברת או תורבת , והאקולטורציה

הבוגר , ובהקשר של אידאולוגיית האינדיבידואציה; )דיאגנוזה(נתפס כרע מנעוריו 

ולכ� הילד המצוי נתפס כטוב , )אוטופיה(הרצוי הוא מי שמממש את אישיותו הייחודית 

 –קווי מדיניות או שיטות דידקטיות  –ג� האסטרטגיות החינוכיות ). דיאגנוזה(ו מנעורי

נוטות להתקדש ולהפו� לד�גמות ג� כשה� אינ� משרתות ביעילות את הפיכת הילד 

  ).השפה כמכלול וכדומה, בחינות הבגרות(המצוי לבוגר הרצוי 

שכ�  8,"תהכרה שרירותי"היא ג� , "הכרה מסולפת"האידאולוגיה היא לא רק 

הדימוי ; אי� בסיס אמפירי הנית� להמשגה מדעית 9,לאוטופיה, לנקודת המוצא שלה

סוציולוגיות או בעובדות , אינו מעוג� בעובדות פסיכולוגיות" הבוגר הטוב"האוטופי של 

הוא נובע מהדמיו� המוסרי ומנטיות הלב של ; )א# כי יש לו זיקה אליה�(אחרות 

הנפו$ ולהפיק כביכול את הראוי " כשל הנטורליסטי"ב אנשי� נוטי� להיכשל. אנשי�

, למשל(ובמקרה זה את הדימוי של הבוגר הראוי ממצבו של התלמיד המצוי , מ� המצוי

א� ההפקה היא הדדית , )ראוי להשקיע בחינו� לערכי�, כיוו� שלנוער אי� ערכי�

נו דימוי אוטופי כיוו� שיש ל(והדימוי של התלמיד המצוי מופק מדימוי של הבוגר הראוי 

  ). 2009, הרפז; הנוער נתפס כחסר ערכי�, של נוער ע� ערכי�

הזיקה ; שיש לה� זיקה למציאות(העובדה שאידאולוגיות נובעות בעיקר מאוטופיות 

אינה עושה , ולא רק ממצבי� בעול�) בי� אוטופיות ודיאגנוזות מאפשרת את שתיה�

נובעות  –פוליטיות ופדגוגיות  –יות אידאולוג; להפ�, אות� לשטחיות או לקפריזיות

וה� מכוננות את הזהות של המחזיקי� , ממאוויי� גלויי� וכמוסי�, "מעמקי הנפש"מ

אתה לא מסכי� ("לכ� אידאולוגיות אינ� ניתנות להחלפה קלה בהתא� לנסיבות . בה�

כמו (אלא להמרה , ...")אז יש לי אחרי�", ו מרקס'שאל גרוצ" ?ע� העקרונות שלי
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יש בעול� אנטישמיות המסכנת את חייה� של , למשל, ציוניתפי הדיאגנוזה של בעלי אידאולוגיה  על 
סוציולוגית  –דיאגנוזה מדעית . הופכת מקודשת –התיישבות  –והאסטרטגיה הציונית ; היהודי�

יותר ממה (לבטח לא כזו המסכנת את חיי היהודי� , תראה שאי� אנטישמיות בכל מקו� –וסטטיסטית 
ציונלית תראה שהתיישבות היא אסטרטגיה שהתאימה לנסיבות וחשיבה ר, )שה� מסוכני� במדינת ישראל

  . היסטוריות מסוימות
8

  . כאשר כתב על האידאולוגיה כהכרה לא רציונלית ולא אמפירית, לא נקט בביטוי זה א� התכוו� לכ� ל� 
9

 הפרשנות את רק לא שמסביר מה, בדיאגנוזה ולא באוטופיה" מתחילה" שהאידאולוגיה סבור אני 
 על מכושפת האנושית התודעה. חסידיה בקרב מעוררת שהיא ההתלהבות את ג� אלא שלה טסיתהדיאגנו

 שהממד חשב הוא. זו נקודה הדגיש לא ל�. 'וכו זוגיות שלאומה או  של, חברה של אידאליי� דימויי� ידי
  . יכותבהשתי הצור� את אד� לבני המספק, בקולקטיב, הרביעי ביסוד נעו� האידאולוגיה של המוטיבציוני
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הינתקות של אד� מהאידאולוגיה שלו היא : "המתרחשת בתנאי� קיצוניי�) דת המרת

בשביל לא מעט מבי� אלה שניתקו את עצמ� [...]. בדר� כלל ניסיו� קשה ומכאיב מאוד 

מאמונותיה� האידאולוגיות היה ניתוק זה כרו� במשבר שלא היה שונה בעצמתו ממה 

  ).219' עמ, 2000/1986, ל�( "שהתנסו בו בני אד� שאיבדו את אמונת� הדתית

, ליוטר(נרטיבי �מטא�או פוסט, )Bell, 1960(אידאולוגי �פוסט) מערבי(ג� בעיד� 

בעיד� , כלומר –) 2007, באומ�(או רפלקטיבי  )Rorty, 1989(או בעיד� אירוני ; )1999

אנשי� זקוקי� , מודרני שבו אנשי� אינ� מאמיני� לגמרי במה שה� מאמיני��פוסט

כפי שהראה , לא זו בלבד שה� מאפשרות את פעולותיה�, אידאולוגיות. וגיותלאידאול

דע "של , של כיוו�, ה� א# מעניקות לה� תחושה של משמעות 10,)71�62' עמ, 2002(ל� 

הועתק " הליבידו האידאולוגי"ייתכ� שבעיד� שלנו ...". מאי� באת ולא� אתה הול�

ולוגי לאחר ההרס שגרמה שבו קשה להיות אידא –חלקית מהתחו� הפוליטי 

לתחו� שבו האידאולוגיה מסוכנת  –הדוגמטיות האידאולוגית של המאה העשרי� 

  . לפדגוגיה –פחות 

הדימוי של הבוגר הטוב , העל של החינו��כאשר הגיונות ההוראה הפכו לאידאולוגיות

מעתה הוא לא רק מגל� את אחד המעני� שהחינו� מספק . קיבל מעמד חדש

אלא מהווה מוקד , של התרבות ושל היחיד, של החברה" הצודקות"לתביעותיה� 

שאד� , )להשקפת עול�, הקשורה לאידאולוגיה כללית(אוטופי של אידאולוגיה פדגוגית 

  ".   מבחו$"מזוהה עמה ואינו נוטה להחליפה בהתא� לדרישות 

ו רא(שלוש הגדרות של בוגר טוב או רצוי , כזכור, שלושת הגיונות ההוראה מציעי�

בוגר טוב הוא מי שרכש , על פי ההגדרה הנובעת מהגיו� הסוציאליזציה). הטבלה לעיל

) roles(מיומנויות והרגלי� המסייעי� לו למלא את התפקידי� החברתיי� , ידע

על פי ההגדרה הנובעת מהגיו� ; מה�" עשויה"שהחברה  )professions(והמקצועיי� 

האמיתות ואת הערכי� שהתרבות  בוגר טוב הוא מי שהפני� את, האקולטורציה

בוגר טוב , על פי ההגדרה הנובעת מהגיו� האינדיבידואציה; מה�" עשויה"המועדפת 

  . ממנה" עשויה"הוא מי שיוצר ומממש את ההוויה הייחודית שאישיותו 

והמורה אמור , ההגדרות הללו של הבוגר הטוב ה� בנות החלפה, בשלב ההגיונות

התרבות והיחיד ובהתא� לאיכות התלמידי� , ות החברהלתמר� ביניה� בהתא� לדריש
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לשלוח ילד לבית , למשל(צרי� לקבל החלטה ) 1(ל� אנשי� נזקקי� לאידאולוגיה במצבי� שבה�  לפי 
אי� אפשרות לקבל החלטה ) 3(; )כמה בתי ספר שוני� וטובי� בסביבה(יש יותר מאפשרות אחת ) 2(; )הספר

, בית ספר לאמנויות –ב יותר אי� עדויות שעל פיה� נית� לקבוע איזה בית ספר טו(אפירי � על בסיס רציונלי
 החלטה קבלת לצור� אידאולוגיה מגייס אד� כזה במקרה). דמוקרטיספר  ביתאו  למדעי�ספר  בית

נשלח את הילד לבית הספר  –חופש להחליט על חייה�  ולילדי� למבוגרי� לתת יש השקפתילפי ", למשל(
 ").  הדמוקרטי
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ההגדרות הללו אינ� , בשלב האידאולוגיות). ראו להל�" (הוראה דיאלקטית"לבצע  –

ומורה טוב חותר להתאי� את , )מסוג המרת דת(אלא בנות המרה בלבד , בנות החלפה

, ה מידההדימויי� של הבוגר הטוב טובי� באות, בשלב ההגיונות. התלמידי� אליה�

הדימויי� של הבוגר , בשלב האידאולוגיות; וה� ממדי� של דפוסי הוראה בני החלפה

שמורה אינו יכול , תמצית האוטופיה הפדגוגית, הטוב ה� יסוד מכונ� באידאולוגיה

  .  הוא מאמי� בה�; להחליפ� בקלות

, הרפז(עמוק " סנטימנט פדגוגי"הדימויי� האוטופיי� של הבוגר הטוב נובעי� מ

http://www.avneyrosha.org.il .(הדימוי  –" בוגר מחוברת"הדימוי של בוגר טוב כ

נובע מסנטימנט פדגוגי פרקטי המרוכז  –סוציאליזציה  –העל � שמניע את אידאולוגיית

 –" בוגר מתורבת"הדימוי של בוגר טוב כ; בצרכי� המעשיי� של היחיד בחברה נתונה

נובע מסנטימנט פדגוגי  –אקולטורציה  –העל �הדימוי שמניע את אידאולוגיית

; המרוכז בצרכי� הרוחניי� של היחיד בתרבות נתונה) וג� אתי ואסתטי(אינטלקטואלי 

 –העל � הדימוי שמניע את אידאולוגיית –" בוגר ממומש"הדימוי של בוגר טוב כ

נובע מסנטימנט פדגוגי הומני המרוכז בצרכי� הייחודיי� של כל  –אינדיבידואציה 

הסנטימנטי� הפדגוגיי� הללו מכונני� ומלכדי� את זהות� המקצועית . תלמיד

ומנחי� כל צעד בעשייה החינוכית ) ושל אנשי חינו� אחרי�(והאנושית של המורי� 

ה� מניעי� את הזיקות האידאולוגיות שלה� ואת דפוסי ההוראה הנובעי� ; שלה�

פדגוגיי� ומזיקות  דפוסי� הנובעי� מסנטימנטי� –בי� דפוסי הוראה כאלה . מה�

טכניקה של " –לא נית� לתמר� כאילו היו טכניקות של הוראה  –אידאולוגיות 

, ל�" (טכניקה של אינדיבידואציה"או " טכניקה של אקולטורציה", "סוציאליזציה

1973 .(  

  

  מלמידה טובה להוראה טובה 

ינת מבח" טובה"למידה טובה היא . הוראה טובה היא הוראה שמניעה למידה טובה

יש השפעה חינוכית על  –לתהלי� ולתוצר  –שכ� לשניה� , התהלי� ומבחינת התוצר

לא , )תוצר(כיצד לגנוב ) תהלי�(אד� למד באמצעות תרגול , למשל, א�. התלמידי�

. ללמידה טובה –אחדי� בגלל התהלי� וכול� בגלל התוצר  –נחשיב את למידתו זו 

מעוניינת , בהבדל מהפסיכולוגיה, יההפדגוג. א� לא למידה טובה, התרחשה למידה

היא עניי� , נכו�, ולמידה טובה, )1977, קליינברגר" (סת�"בלמידה טובה ולא בלמידה 

  . של אידאולוגיה
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העל של החינו� מניעי� שלושה דפוסי �שלושת הגיונות ההוראה שהפכו לאידאולוגיות

י שמראה הטבלה כפ, שמטרת� לחולל למידה טובה) עיצוב ופיתוח  11,חיקוי(הוראה 

  .  להל�

  תהלי� ותוצר של למידה טובה  הוראהדפוס   על�אידאולוגיית/הגיו�

  סוציאליזציה
  ;תרגולו חיקוי  דפוס ההקניה

  ידע מועיל

  אקולטורציה
  ;הזדהות והפנמה  דפוס העיצוב

  ידע מעצב

  אינדיבידואציה
  ;ויסות עצמי  דפוס הפיתוח

  ידע מפתח
למידה טובה כרוכה בתהלי� של חיקוי , סוציאליזציה –העל �אידאולוגיית/לפי ההיגיו�

לפי ; )להשתלבות בתפקידי� חברתיי� ומקצועיי�(ותרגול שהתוצר שלו הוא ידע מועיל 

למידה טובה כרוכה בתהלי� של הפנמה , אקולטורציה –העל �אידאולוגיית/ההיגיו�

תכונות �עצבתמ�שהתוצר שלו הוא זיקה) ע� מורי� וע� תכני�(באמצעות הזדהות 

, אינדיבידואציה – העל�אידאולוגיית/היגיו�ה לפי; התרבותשל " נכסי צא� הברזל"ל

עצמי שהתוצר שלו הוא אוטונומיה ואותנטיות  ויסותלמידה טובה כרוכה בתהלי� של 

  .  אישיותיות

 במהל� שונה משמעות קיבלה, הטוב הבוגר סוגיית כמו, הטובה הלמידה סוגיית ג�

 כאשר. אידאולוגית לסוגיה הפכה היא; על�לאידאולוגיות ונותההגי של הסבת�

 מאלה יותר עמוקות ובמחויבות בערכיות נטענה היא אידאולוגי להקשר נכנסה הלמידה

; הפדגוגית האידאולוגיה של האוטופי ביסוד ונכללה ההגיונות במסגרת לה שהיו

. אותו" יוצרת"שאלא ג� את הלמידה , טוב בוגר של דימוי רק לא כוללת האוטופיה

נית� להחליפ�  לא, כיוו� שההגדרות של למידה טובה נטענו במשמעות אידאולוגית

  .  בקלות כדי להניע פע� למידה כזו ופע� למידה אחרת

שבה� הלמידה עצמה , המטע� האידאולוגי של הלמידה מקבל משנה תוק# בימינו

וכ� עקב התהוותה , התיישנות ונגישות הידע, עקב התפוצצות. הפכה למטרת הלמידה

ולא הידע , הלמידה עצמה, )Bereiter, 2002(של חברת ידע לומדת 

מטרה המגולמת בתכונה מרכזית  –הפכה למטרה , הנבנה באמצעותה/המופנ�/הנרכש

 L.L.L. – Life long: באנגלית זה נשמע טוב יותר(לומד לכל החיי� : של הבוגר הרצוי

Learner( .ההכרעה האידאולוגית הנוגעת אליה  ,זכאשר הלמידה התייצבה במרכ– 

  .     נעשתה קריטית יותר –איזה תהלי� ותוצר של למידה רוצי� לקד� 
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  . מצביע על דפוס למידה ולא על דפוס הוראה" חיקוי"שכ� , "ההקניהדפוס " קראתי" החיקוידפוס "ל 
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מבחינת הנושא " דרמטית"על יש משמעות �להפיכת� של ההגיונות לאידאולוגיות

לאחר ? "ל� המוקד�"מהי הוראה טובה לפי . ההוראה –שעומד במרכז הגותו של ל� 

, הוראה טובה היא תולדה של שיטה(ושלי� לענות על שאלה זו שבח� את המהלכי� הכ

ל� , ])88�50' עמ, 1973[של מאפייני ההוראה , של חוקיות הלמידה, של אישיות המורה

אלא הגדרת , לא הגדרת ההוראה כפי שהיא צריכה להיות: הציע את המהל� שלו

הנובעי�  והיא יכולה להיות בשלושה דפוסי�; ההוראה כפי שהיא יכולה להיות

ההוראה לא ניתנת להגדרה אלא כצירו# הגיונות סותרי� : "משלושה הגיונות סותרי�

כפי שהיא צריכה "אלה שהגדירו את ההוראה ). 63' עמ, ש�" (המתרוצצי� בקרבה

הגיו� הוראה אחד על פני שני הגיונות ההוראה , מבלי שהיו ערי� לכ�, העדיפו" להיות

הוראה טובה לפי ל� היא , לעומת זאת". אה טובההור"האחרי� ונתנו לו מעמד של 

המכריעה לטובת אחד משלושת דפוסי ההוראה על בסיס הכרה , "הוראה דיאלקטית"

ההקשר הוא בעיקר טיב� של . בקיומ� של שלושה הגיונות הוראה ובהתא� להקשר

, ההכרעה בי� דפוסי ההוראה האפשריי� אינה עניינה של התאוריה: "[...] התלמידי�

מגיע לבית הספר ) הטוב(המורה , כלומר). הדגשה במקור, ש�( "א של מי שנזקק להאל

הוא מערי� את התלמידי� על פי מצב� . ח# מהטיה לטובת אחד מהגיונות ההוראה

ועל בסיס הערכה זו מכריע לטובת אחד משלושת , החברתי ועוד, ההתפתחותי, הנוכחי

  : מתחייבי� מה�מטרותיה� והאמצעי� ה –דפוסי ההוראה �הגיונות

עיקרה של ההוראה הוא תהלי� מתמיד של הכרעות מ� הסוג הזה של בחירה במטרות 

של בחירת מטרות התואמות צרכי� מידיי� של התלמיד ושל הכרעה בדבר , חדשות

  . אמצעי� על פי זיקת� למטרות השונות

תאי� לה� התלמיד אינו גור� סביל שאנו יכולי� לייעד לו מטרות לפי ראות עינינו ולה

התלמיד הוא גור� שמצבו בכל רגע ורגע מ� הדי� שישפיע . אמצעי� לפי הערכת יעילות�

  ). 78' עמ, ש�(על מטרות ההוראה וה� על אמצעיה 

  : וכ�

את ההוראה נית� להגדיר כפעילות המתבצעת על פי הכרעות בי� מטרות סותרות ובי� 

, 88' עמ, ש�(א מתחוללת המוכרעות על פי נתוני המצב שבו הי, אמצעי� סותרי�

  ). הדגשה במקור

  

, מגיע לבית הספר ללא אוטופיה) הטוב(אפשר לומר שהמורה " ל� המאוחר"בלשונו של 

שיטת , דפוס הוראה(ובוחר על בסיסה באסטרטגיה ) מדעית� כמו(מבצע דיאגונזה 

אבל א� לוקחי� ברצינות את . מתאימה) 'גישה לטיפול בבעיות משמעת וכו, הערכה

ההגיונות אינ� אסטרטגיות הוראה ניטרליות שהמורה , דאולוגיזציה של ההגיונותהאי
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, יתר על כ�. עמדות שהמורה מחויב אליה� –אלא אידאולוגיות , מייש� לפי נתוני המצב

לא זו בלבד שדיאגנוזה כלשהי אינה יכולה לבטל את אחיזתו של המורה באידאולוגיה 

אי� . אלא שהיא עצמה נעשית באמצעותה –ו לנטרל את הסנטימנט הפדגוגי של –שלו 

. אי� דימוי של תלמיד מצוי ללא דימוי של תלמיד רצוי; דיאגנוזה ללא אידאולוגיה

באמצעות ' וכו" חלש"כ, "מצטיי�"כ, "טעו� טיפוח"כ, "מחונ�"תלמיד מאובח� כ

שה� תמיד הקשרי� , בהקשרי� פדגוגיי� שוני�. האידאולוגיה שהמורה מחזיק בה

  . תלמידי� יאובחנו באופ� שונה, וגיי�אידאול

ולמידה טובה מבקשת , הוראה טובה היא אפוא הוראה המבקשת להניע למידה טובה

כאשר . תלויה בפרספקטיבה אידאולוגית" בוגר טוב"והגדרתו של , בוגר טוב" לייצר"

הגדרת ההוראה הטובה הועמדה , העל של החינו��הגיונות ההוראה הפכו לאידאולוגיות

של דפוס הוראה לתלמידי� אלא " אדישה"מעתה היא אינה התאמה : ראשהעל 

היא אינה נובעת מדיאגנוזה אלא ; של התלמידי� לדפוס הוראה" מעורבת"התאמה 

  .    אלא מה שהיא צריכה להיות, היא אינה מה שהיא יכולה להיות; מאוטופיה

פול חינוכי הוראה כטי –" רפואית"או " מדעית"ל� של ההגיונות חתר להוראה 

חתירה זו איבדה את , א� כאשר ההגיונות הפכו לאידאולוגיות. בהתא� לדיאגנוזה

מבחינה אונטולוגית החינו� לפי . האפיסטמולוגי והאקזיסטנציאלי, תוקפה האונטולוגי

מהותו מבקש להתאי� את מצב התלמידי� למטרותיו ולא להתאי� את עצמו למצב 

אי� דיאגנוזה פדגוגית אובייקטיבית אלא  ,מבחינה אפיסטמולוגית 12;התלמידי�

מבחינה ; דיאגנוזה המוטית בהכרח על ידי אוטופיה –דיאגנוזה אידאולוגית בלבד 

יש מחויבות לעמדה חינוכית כלשהי וה� מחפשי� ) טובי�(למורי� , אקזיסטנציאלית

או לפתח אינדיבידואציה בהתא� ) אקולטורציה(לעצב , )סוציאליזציה(דרכי� להקנות 

בלעדיה ; )הטובי�(אידאולוגיה פדגוגית היא הארוס החינוכי של המורי� . לעמדה זו

  . אינה הוראה) טובה(הוראה 

  

  מורה טוב  

השתנתה במהל� המעבר מהגיונות , כפי שנרמז בדברי� עד כה, ההגדרה של מורה טוב

ב בשל; "הוראה דיאלקטית"מורה טוב הוא זה שמבצע , בשלב ההגיונות. לאידאולוגיות

באופ� (הוא זה שנצמד ) לא בהכרח לדעתו של ל�; לדעתי(מורה טוב , האידאולוגיות

  . לאידאולוגיה אחת ולדפוס ההוראה הנובע ממנה) ביקורתי
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 ע� אחד בקנה עולה מאפשר שהוא העצמי המימוש. האינדיבידואציה בגרסת ג� לכ� חותר החינו� 
   .ולפני� לפַני אידאולוגי הוא העצמי המימוש של הרעיו�, כ� על יתר. עליו המקובלות הנורמות
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ולא רק משו� , "ל� המאוחר"אני רוצה לצדד בעמדה הנובעת לדעתי מדבריו של 

משו� אלא , שאני נוטה אליה מטעמי� שנאמרו בדברי� עד כא� ויאמרו בהמש�

ההוראה "יש סתירה בי� העיקרו� הראשו� של ": הגיונות הסותרי�"הגיונות סותרי� ב

זמנית על פי כל הגיונותיה של ההוראה וא� �לא נית� להורות בו"לפיו , "הדיאלקטית

והעיקרו� השלישי , )הדגשה במקור, 74' עמ, ש�( "לא נית� להורות על פיה� לסירוגי�

' עמ, ש�" (פעמית�נות של ההוראה אינה הכרעה חדההכרעה לצד אחד הסגנו"לפיו 

שכ� , א� לא נית� להורות בהתא� להגיונות בו זמנית או לסירוגי�). הדגשה במקור, 76

מעשי הוראה הנשלטי� על ידי סגנו� אחד מבטלי� או למצער פוגעי� בהשפעת� "

כלומר , ת�הרי שלא ני, )74' עמ, ש�" (האפשרית של מעשי� הנשלטי� על ידי סגנו� אחר

  . להחלי# ביניה� בהתא� לנתוני המצב, לא רצוי

בהקשר זה אפשר אולי . ייתכ� שסתירה זו אינה הכרחית בהקשר של ההגיונות

שבה� מלמדי� בשלושת ההגיונות , "הוראה קפריזית"ו" הוראה מנוטרלת"להבחי� בי� 

תוני שבה מחליפי� הגיונות בהתא� לנ" הוראה מושכלת"לבי� , בעת ובעונה אחת

להורות באופ� מושכל כאשר מלמדי� ילדי� לפי הגיו� , למשל, אפשר. המצב

אחר כ� מלמדי� אות� לפי הגיו� , )ציות לנורמות(הסוציאליזציה לקראת הטרונומיה 

א�  –ואחר כ� , )הפנמת הנורמות והבנת�(האקולטורציה לקראת הטרונומיה מופנמת 

עמדה (ידואציה לקראת אוטונומיה לפי הגיו� האינדיב –הילדי� מתפתחי� כראוי 

א� הסתירה בי� העיקרו� הראשו� לעיקרו� השלישי מתהווה ). ביקורתית ביחס לנורמות

עמדה אידאולוגית , כפי שנאמר שוב ושוב, שכ�. כאשר ההגיונות הופכי� לאידאולוגיות

אלא מכוננת את נתוני המצב כש� שהיא מכוננת , אינה חולפת עקב נתוני מצב חולפי�

, מורה המחויב לאידאולוגיית האינדיבידואציה לדוגמה. ת זהות� של המחזיקי� בהא

נוער "למשל לחנ�  –עשוי להחליט בנסיבות מסוימות ללמד בשיטת הסוציאליזציה 

א� החינו� שלו יהיה שונה מזה של מורה המחויב לאידאולוגיית  –להטרונומיה " קשה

  ".  תחנה סופית"הסוציאליזציה ורואה בה 

נחלק . בסיס מה שנאמר עד כה אפשר לציי� כמה תכונות מכוננות של מורה טוב על

כלומר תכונות שיש למורי� המחזיקי� , "אידאולוגיות�תכונות מטא"אות� ל

כלומר תכונות הנובעות , "תכונות אידאולוגיות"ו, באידאולוגיה כזו או אחרת

  . ממחויבות של מורה לאידאולוגיה מסוימת

  ולוגיות אידא�תכונות מטא
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, סוציאליזטורית –פדגוגית � מורה טוב הוא בעל זהות אידאולוגית: זהות

יש לו עמדה פדגוגית מנומקת ). א� יש(אינדיבידואציונית או אחרת ,  אקולטוריסטית

  . המעוגנת בהשקפת עולמו הכללית ובזהותו המקצועית והאנושית

שלו באופ� דוגמטי כאילו מורה טוב אינו מחזיק באידאולוגיה הפדגוגית : ביקורתיות

הוא מודע  –אלא באופ� ביקורתי , היא כפויה עליו מכוח� של עובדות כלשה�

  . שלה" הסנטימנטלי"לסובייקטיביות שלה ולמקור , שלה" שרירותיות"ל

מורה טוב בוח� את האידאולוגיה הפדגוגית שלו ואת השקפת העול� שהיא  :גמישות

לשנות את  –ידאולוגיה פדגוגית אחרת הוא מוכ� להמיר אותה בא. מעוגנת בה

; קיומית, בתנאי� מסוימי� ומתו� ידיעה שזו המרה רצינית –הסנטימנט הפדגוגי שלו 

 . לא טקטית

הוא מודע למחיר שעליו לשל� עבור : מורה טוב הוא בעל זהות פדגוגית יציבה: יציבות

א� מוכ�  –ת לאבד� היתרונות של העמדות האידאולוגיות האחרו –עמדתו הפדגוגית 

היציבות האידאולוגית שלו מחסנת אותו מפני אפנות חינוכיות חולפות . לשל� אותו

  . ומפני התנהלות בירוקרטית שבית הספר מנסה לכפות עליו

הוראה . מורה טוב מבצע הוראה עקבית המתחייבת מהשקפתו האידאולוגית :עקביות

היא מאפשרת ; תוני המצבצמודת אידאולוגיה אינה בהכרח הוראה קשוחה ואטומה לנ

א� בתו� גבולות האידאולוגיה , גמישות והיענות לצרכי� השוני� של התלמידי�

  .  החינוכית שהמורה מחויב לה

מורה טוב מפיק מהאידאולוגיה הפדגוגית שלו דימוי ברור של בוגר טוב ושל : תכליתיות

א� הוא מחזיק  ג�(לתלמיד המצוי את הבוגר הרצוי " ברמעֵ "הוא רואה . למידה טובה

  . ומקרב אותו אליו באמצעות טיפוח למידה טובה) באידאולוגיית האינדיבידואציה

הוא מלמד . מורה טוב מפיק מהאידאולוגיה שלו כללי חינו� והוראה מעשיי�: מעשיות

פותר בעיות משמעת בהתא� , מערי� בהתא� לשיטת הערכה, בהתא� לדפוס הוראה

נובעי� ' הכללי� וכו/השיטה/כאשר הדפוס ',לכללי פתרו� בעיות משמעת וכו

  . מהאידאולוגיה החינוכית שלו

  תכונות אידאולוגיות  

" להחזיק כיתה"מורה טוב מנקודת מבט זו יודע : סוציאליזציה –העל �אידאולוגיית

הסמכות נובעת מהיכולת ומהנטייה לגייס את מוסד בית (באמצעות אישיות סמכותית 

" החומר"וראה שיטתית ותכליתית המבוססת על ארגו� ומה, )הספר במקרה של עימות
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חשבו על . הדגמה ברורה של התמודדות עמ� ותרגול שיטתי שלה�, למטלות מוגדרות

  . מורה המכי� היטב לבחינות בגרות

" להחזיק כיתה"מורה טוב מנקודת מבט זו יודע : אקולטורציה –העל �אידאולוגיית

המורה מייצג בהתנהגותו את  –ת ממופת הסמכות נובע(באמצעות אישיות סמכותית 

והוראה המבוססת , ומעוררת הזדהות) הערכי� ואת האמיתות של התרבות המועדפת

ויצירת " כובש"או " מפתה"הצגת� באופ� , "רעיונות גדולי�"סביב " החומר"על ארגו� 

חשבו על מורה בישיבה תיכונית . אתית ואסתטית בה�, מעורבות אינטלקטואלית

  .  תאליטיסטי

להחזיק "מורה טוב מנקודת מבט זו יודע : אינדיבידואציה –העל �אידאולוגיית

, באמצעות אישיות אמפתית התומכת) היא שונה" החזקה"כא� אי� כיתה וה" (יחידי�

חשבו על . ע� התלמיד ומנסה לגלות תחומי� בעלי משמעות עבורו" הולכת"והוראה ש

  . מורה בבית ספר דמוקרטי

אפשר ורצוי , גיעות קלות בתכונות האידאולוגיות של מורי� טובי�אלה כמוב� רק נ

א� בהקשר של מאמר זה חשוב להדגיש את   13,להעשיר את תיאור הדיוק� שלה�

אלא שלוש הגדרות שונות בהתא� לשלוש , העיקרו� לפיו אי� הגדרה אחת של מורה טוב

  . אידאולוגיות שונות המכוננות שלושה דגמי חינו� שוני�

דגיש שרשימת תכונות של מורה טוב אינה ממצה את כל מה שעושה מורה יש לה

מורי� בעלי רשימה דומה של תכונות עשויי� להיות שוני� מאוד זה מזה . למורה טוב

קיימת אישיות ייחודית , מעבר לתכונות כלליות. ולהשפיע באופ� שונה על תלמידיה�

  .   שאינה ניתנת לרדוקציה לרשימה כללית של תכונות

אידאולוגיות או �אקולטורציה ואינדיבידואציה ה� מטא, סוציאליזציה: ועוד הערה

. וכל אחת מה� מכילה אידאולוגיות ספציפיות שונות ולעתי� מנוגדות, על�אידאולוגיות

האידאולוגיה של החינו� הדתי הלאומי והאידאולוגיה של החינו� ההומניסטי , למשל

ג� . א� ה� שונות מבחינת תוכנ�, )טורציהאקול(על �שייכות לאותה אידאולוגיית

יש השפעה על הגדרת המורה , על� ולא רק לאידאולוגיות, לאידאולוגיות ספציפיות

  .   הטוב
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 מורי� טיפוסי המתאר ספר כתבו )Fenstermacher & Soltis, 1986( סולטיסונס 'וג פנסטרמאכר גרי 

 המשחרר המורה גישת ;)The executive approach( לפועל המוציא המורה גישת: גישות לשלוש בהתא�

)The liberationist approach( ;המטפל המורה גישת )The therapist approach .( הגישה הראשונה היא
מומל� לפנות לספר זה כדי להעשיר . אינדיבידואציה –השלישית ; טורציהאקול –השנייה ; סוציאליזציה

  . את דיוקנ� של טיפוסי המורי� הללו



  

  יור� הרפז ♦ 14 

 
  סיכו�

את המשמעויות הנובעות מהפיכת הגיונות ההוראה , לדעתי, צבי ל� לא הפיק

נה סוגיית ובכלל זה את המשמעויות החדשות שבה� נטע, העל של החינו��לאידאולוגיות

 –נכו� יותר , ייתכ� שהדבר נבע מרתיעתו מאידאולוגיות באשר ה� 14.המורה הטוב

הוא כתב בזכות חינו� לחשיבה . מהקנאות ומצרות האופק שה� גורמות לחסידיה�

עצמאית וביקורתית בעשורי� הראשוני� של המדינה שבה� האוויר היה מלא 

, ל�, ראו למשל. ציוני�ביקורתי ולא פוסטהיה ציוני , אגב, הוא(באידאולוגיות ציוניות 

ביקורתית כיכולת לראות סוגיה �הוא הגדיר חשיבה עצמאית). 290, 175' עמ, 2000

, )19' עמ, א1996הרפז ; 30�29' עמ, ב2000, ל�(מכמה נקודות מבט שונות או סותרות 

רות העל מהווי� שלוש נקודות מבט סות�ואכ� שלושת ההגיונות או שלוש אידאולוגיות

לא זו בלבד שנית� לראות כל סוגיה בחינו� דר� . על החינו� בכלל ועל כל סוגיה בו בפרט

נית� א# ללמד כל נושא בשלושה דפוסי , או אידאולוגיות" הגיוניות"שלוש עדשות 

  . הוראה הנובעי� מ� האידאולוגיות או מ� ההגיונות

לשחרר את המורי� חשיפת המהות האידאולוגית של החינו� באה , מבחינתו של ל�

כאשר המורי� יתוודעו למהות האידאולוגית של העמדה . מאחיזת� של אידאולוגיות

) 1(�שכ� ה� יבינו ש, החינוכית שלה� ה� יחזיקו בה מתו� הססנות בריאה

אידאולוגיה היא הכרה ) 2(; אמפירי�לאידאולוגיה אי� ולא יכול להיות בסיס מדעי

על �יש שלוש אידאולוגיות) 3(; )להוראה בפרטא� חיונית לעשייה בכלל ו(מסולפת 

המודעות המשולשת . ולכל אחת יתרונות מיוחדי�" נכונות"חינוכיות סותרות שכול� 

אידאולוגיה ותסלול את דרכ� להוראה �הזו תחל$ את המורי� מהוראה תלוית

  . אמפירי של מצב התלמידי��מקצועית תלוית אבחו� רציונלי

שחשיפת המהות האידאולוגית של החשיבה והעשייה  בניגוד למגמה זו נטע� כא�

עמדה אידאולוגית  –החינוכיות מהדקת את זיקת� של המורי� אל עמדת� החינוכית 

שג� (מבחינה זו מורה שונה מרופא או ממהנדס ". טכנית"או " מקצועית"ולא גישה 

אולוגיה הוא מונחה על ידי איד; )א� ה� מוסכמות וכלליות יותר, לה� יש אידאולוגיות

  . אידאולוגיה אחת מתו� שלוש אידאולוגיות או יותר –
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 –) 302�261' עמ, א1973, ל�" (המורה וההוראה" –רוצה להזכיר בהזדמנות זו מאמר נשכח של ל�  אני 
טוב יש ארבע תכונות  למורה. ומנסה לאפיי� מורה טוב" הגיונות הסותרי� בהוראה"המופיע כנספח ל

, מבחינה אישיותית על המורה להיות אותנטי. לא תכונות אישיות; תכונות שההוראה מחייבת(מקצועיות 
; מודעות למטרות ולתכליות ההוראה; מעורבות חיובית בחיי התלמידי� ובתכני� הנלמדי�): נאמ� לעצמו

, אידאולוגית או" הגיונית" משמעות יש הללו התכונות לארבע ג�. �כושר הנהגה תומ; גמישות בביצועי�
 .     לה משמעויות משלו מעניקאו אידאולוגיה  היגיו� כל שכ�



  

 15♦  מורה טוב בי� הגיונות לאידאולוגיות
 
חשיפת המהות האידאולוגית של החשיבה והעשייה החינוכית מהדקת את הזיקה 

א� ג� מנטרלת את הפוטנציאל , האידאולוגית של המורי� אל העמדה החינוכית שלה�

טוב אוחז אפוא מורה ". מסולפת"ו" שרירותית"שכ� כאידאולוגיה היא , הד�גמטי שלה

קיו� " – 15"עמימות"באידאולוגיה הפגדגוגית שלו מתו� מה שקארל פרנקנשטיי� כינה 

). 8' עמ, 1981, פרנקנשטיי�" (של תכונות מציאות מנוגדות, יחדיו של מצבי� מנוגדי�

הוא דבק באידאולוגיה הפדגוגית שלו ומפיק ממנה הנחיות לעבודתו החינוכית 

נקודת מבט  –" פרספקטיבית"א� הוא מודע לכ� שהיא , ומשמעות קיומית ומקצועית

  .  אנושית מדי, אנושית

  

  מקורות הרשימת 

  . מאגנס: ירושלי�. נזילה מודרניות). 2007(' ז, באומ�

הרפז ' בתו� י". הדפוס הרביעי"לקראת  –חינו� לחשיבה ביקורתית ). 1996(' י, הרפז

  .234�217' עמ, סמאגנ: ירושלי�. ביקורתית לחשיבה חינו�) עור�(

: ירושלי�. ביקורתית לחשיבה חינו�) עור�(' הרפז' בתו� י. הקדמה). א1996(' י, הרפז

  . 19�11' עמ, מאגנס

�87' עמ, פברואר, 4, ג"פ, החינו� הדבתו� . אנחנו לא בכיוו� הנכו�, היי). 2009(' י, הרפז

82 .  

  http://www.avneyrosha.org.il. למנהלי� ששכחו –הוראה ולמידה ). 2010(' י, הרפז

  . הקיבו$ המאוחד: תל אביב. הפוסטמודרני המצב). 1999/1979(פ "'ז, ליוטר

  . ספרית פועלי�: תל אביב. בהוראה הסותרי� ההגיונות). 1973(' צ, ל�

 לח�, ל� צבי) עור�(רפז ה' בתו� י. מעי� מבוא –חשיבה ביקורתית בחינו� ). 1996(' צ, ל�

  .36�20' עמ, ספרית פועלי�: תל אביב .ושיחות מאמרי�: בחינו� והתנגדות

 לח�, ל� צבי) עור�(הרפז ' בתו� י. האידאולוגיות ומחשבת החינו�). 2000/1986(' צ, ל�

  . 254�217' עמ, ספרית פועלי�: תל אביב. ושיחות מאמרי�: בחינו� והתנגדות

) עור�(הרפז ' בתו� י. מאידאולוגיה כחינו� לחינו� כאידאולוגיה: חהשי). א2000(' צ, ל�

' עמ, ספרית פועלי�: תל אביב. ושיחות מאמרי�: בחינו� והתנגדות לח�, ל� צבי

266�255.  
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257  .( 
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