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האומנם  -החינוך הכללי באקדמיה האמריקנית במאה העשרים

  ?תרבותיות-מאירופוצנטריות לרב

  

  .אירופוצנטריות, ב"ארה, חינוך כללי, השכלה גבוהה, תרבותי-חינוך רב, תרבותיות- רב: תארנים

  

  תקציר

באקדמיה האמריקנית לאורך המאה " החינוך הכללי"מאמר זה דן באופן כרונולוגי בתולדות 

  .יםהעשר

עת נוסדו תוכניות , התקופה שמסיום מלחמת העולם הראשונה: ארבע התקופות הנדונות הן

שבמהלכה ניתנה הגמוניה מוחלטת לתרבות , "מרד הסטודנטים"ועד ל, לראשונה" חינוך הכללי"ה

התקופה ;  שבה בוטלו כלל תוכניות החובה) 1964-1972" (מרד הסטודנטים"התקופה של ; המערב

-ים ועד שנות התשעים שבמהלכה התקיים פולמוס עז בין אירופוצנטרים ורבשמשנות השבע

תרבותיות קבלה מעמד -הרבשבה , שהחלה בראשית שנות התשעים, והתקופה הרביעית; תרבותיים

  .האמריקנית של קונצנזוס כמעט מוחלט באקדמיה

הוא ביטוי  -ראשוןהרוח לכלל תלמידי התואר ה-קרי תוכנית לימודי חובה במדעי - "החינוך הכללי"

לגבי דמותן הקיימת והראויה של החברה והתרבות ב "לחזון של מערכת ההשכלה הגבוהה בארה

, מעידות, במהלך המאה העשרים" חינוך הכללי"התמורות שהתחוללו בלפיכך  .האמריקניות

  .תרבותית על זו האירופוצנטרית- על ניצחון האידיאולוגיה הרב, לכאורה

-האידיאולוגיה החד.  תרבותי חלקי- את תשומת הלב לכך שהניצחון הרב מטרת המאמר היא להסב

לא , שנועדה להגן על ההגמוניה התרבותית של קבוצת האליטה הצליחה, תרבותית האירופוצנטרית

הלימודים -לשמר לעצמה מקום מרכזי בתוכניות, לעיתים באופן גלוי ולעיתים באופן מסווה, פעם

  .תרבותיים ביקורתיים זהו המצב גם כיום- ים רבלדעת הוג. באקדמיה האמריקנית

  

  מבוא

גוברים , תרבותי- תרבותיות וחינוך רב-ההולך ורווח בשנים האחרונות בישראל אודות רב, בדיון

- לעיתים תוך השמעת ביקורת על הגישה הרב, תרבותיות פלורליסטית-הקולות המצדדים ברב

תרבותיות כלל -סף נשמעות עמדות לפיהן רבבנו. תרבותית הפרטיקולרית והצגתה כמעודדת בדלנות
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איננה תואמת את צורכי החברה הישראלית ואף מסכנת את אפשרות הדיאלוג בין חברי הקבוצות 

  .1התרבותיות השונות

כמו גם , אידיאולוגי בישראל-מרבית המונחים בהם נעשה שימוש במהלך הפולמוס החינוכי

בחברה נוספת מרובת , מזה שלושה עשורים, נערךלקוחים מן המאבק ש, האסכולות האידיאולוגיות

  . החברה האמריקנית -תרבויות

בעקבות הפיכתו , לא במעט, תרבותי חדר אל האקדמיה ואל הציבוריות בישראל-למעשה השיח הרב

לפיכך עיון כרונולוגי . ב בשליש הראשון של שנות התשעים"לפולמוס מרכזי בשיח הציבורי בארה

אשר במהלכן עוצבו , באקדמיה האמריקנית לאורך המאה העשרים" הכלליהחינוך "מקיף בתולדות 

יוכל לספק לדיון בישראל , תרבותיות-לימודים אירופוצנטריות ורב-אסכולות רעיוניות ותוכניות

  . פרספקטיבה היסטורית ותובנות

הרוח לכלל תלמידי התואר -אומנם בחינה ראשונית של תולדות תוכניות לימודי חובה במדעי

שינוי אידיאולוגי , במחצית השנייה של המאה העשרים, מלמדת כי באופן מוצהר התחולל, אשוןהר

כאשר החזון הפוליטי לפיו החברה האמריקנית חולקת תרבות אחת , מרכזי בחברה האמריקנית

הוחלף בהשקפה הקובעת כי אם , משותפת המהווה תוצר של הנאורות האירופאית במוצאה ובערכיה

עלייה , ית חפצה לממש את האתוס הליברלי הדמוקרטי שהיא מייחסת לעצמההחברה האמריקנ

-ידי הרב- קרי האירופוצנטריות הובסה על. תרבותית כיוון שהיא מרובת תרבויות- להיות רב

  ".מלחמת התרבות"תרבותיות ב

שהפכה למרכזית , פלורליסטיתהתרבותית - רבהאסכולה אולם בחינה ביקורתית מלמדת כי ה

 תרבותיות קבלה מעמד של קונצנזוס כמעט מוחלט באקדמיה-כאשר הרב, התשעים בראשית שנות

ב מנסה "ההבנה כי האליטה בארה. משמרת בתוכה רעיונות ויעדים אירופוצנטרים, האמריקנית

תרבותיים -לשמר את ההגמוניה התרבותית שלה בדרכים מסוות יכולה לשמש כתמרור אזהרה לרב

  . בישראל

היא העדות שחינוך הנשען על , נוספת של הניסיון האמריקני לשיח הישראליתרומה אפשרית חשובה 

-רב("והמצדד בחשיפת העושר התרבותי של קבוצה תרבותית בפני חבריה "  פוליטיקה של הזהות"ה

אף שמודל חינוכי זה  - על. איננו בהכרח מתכון לבדלנות, )בפי המתנגדים" תרבותיות פרטיקולרית

תרבותי -כחד, תרבותיים-ידי רבים מהמכנים את עצמם רב- נטרים וגם עלידי אירופוצ- על, הוגדר

הוא יכול לשמש כשלב ראשון לקראת שילוב דמוקרטי אמיתי של חברי קבוצות מיעוט , ואתנוצנטרי

  .תרבותי-כלומר הנו רב, בחברה הכללית
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  שלטון תרבות המערב: התקופה הראשונה

את מוסד ההשכלה הגבוהה הראשון במושבות וסטס 'הפוריטנים במסצ 1636כאשר ייסדו בשנת 

 Liberal“ -את המודל של ה צואימ םה  -(Harvard)מכללת הרוארד  -אמריקה- הבריטיות בצפון

Arts College” י כל מוסדות ההשכלה הגבוהה שהוקמו בתקופה "ע נתקבל המודל. הקלאסי

-של האליטה האנגלומשום שהוא תאם את מטרתה , הברית-בארצות ,1776ולאחר , הקולוניאלית

  .2בודי והסדר החברתייאמריקנית לשמר את המבנה הר

האוניברסיטאות מן  ות שללהתרחקהצרכים של האליטה האמריקנית הם גם שהובילו בהמשך 

הובילו לכך , "מלחמת האזרחים"ההתפתחויות הכלכליות בתקופה שלאחר  .הנזכר לעיל, המודל

פקולטות  לפיו הוקמו אקדמימודל לרווח יותר ויותר הפך , שבשליש האחרון של המאה התשע עשרה

  .3ושם דגש על מחקר מדעי ולא רק על הוראהוה  דיסציפלינות נפרדות החלו להילמד, שונות

 הובילו לכך שמלומדים רבים , הרוח ולימודי התרבות והירידה במעמדם- צמצום מקומם של מדעי

תלמידי התואר כמחנכת של  נית תוכרז שובהאוניברסיטה האמריקהחלו להטיף למען רוויזיה לפיה 

  .שיספק את הידע הבסיסי הנחוץ לכל, לחיים הטובים והנכונים באמצעות קוריקולום אחיד הראשון

 ,המלומדים לדעת, היה צריך" אזרחים טובים"ו" בני תרבות"להפוך את הסטודנטים ל שנועדהידע 

והם גרסו כי , התרבותית המערבית הילקח מהמורשתל ,"תנועת החינוך הכללי"שחלקם נמנו על 

תוביל גם  -התרבות המערבית האירופאית -האמריקנית שורש תרבותי אחד לחברהשרכישת ההבנה 

קבעו שככלי עיקרי ליצירת המודעות הנחוצה  הוגיםה. האזרחים האמריקנים לאחדות פוליטית של

  .4רב ורעיונותיושיכיל את עיקרי תולדות המע חובה של מבוא היסטורי צריך לשמש קורס

נפשה של התנועה החלה להתגשם בשנות העשרים של המאה העשרים עקב מספר - משאת

והשני היה ,  ב למלחמת העולם הראשונה"התפתחויות שהמרכזיות שבהן היו ההצטרפות של ארה

  .ב"בארה מערבית- חששם של בני האליטה הלבנהגלי הגירה חיצוניים ופנימיים שעוררו את 

שבצדו , לארצות מערב אירופה, ב את חייליה לסייע במלחמת העולם הראשונה"הלאחר ששלחה אר

הממשל חש שעל מערכות  ".פטריוטיות אטלנטית"התפרץ בה גל של , השני של האוקיינוס האטלנטי

ב והתרבות שלה כרוכות באלה של בריטניה ומדינות "שההיסטוריה של ארה, החינוך מוטל להראות

שהגיע  , )מליון 25 -למעלה מ(גל ההגירה העצום לכך הצטרפו גם  .לחמהאירופה שלצדן היא -מערב

ושני העשורים  19 -במהלך השליש האחרון של המאה ה, ב מדרום אירופה מרכזה ומזרחה"לארה



  4

אמריקנים מהדרום החקלאי לערים -הגירה המונית של אפרווגל  ,20 -הראשונים של המאה ה

  .5ידיים עובדותגבר הצורך בעקב כך ש המרכזיות בצפון

בתרבות המערב שהתפשטו במהירות ובהתמדה " החינוך הכללי"שני המודלים השונים של קורסי 

בה גם , באקדמיה האמריקנית בין שתי מלחמות העולם קשורים להוגים מאוניברסיטת קולומביה

 Contemporary“-ה, המערבי הראשון" חינוך הכללי"קורס ה 1919החל להילמד בשנת 

Civilization”.  

תולדות התרבות : "קורס בשםצריך היה להיות " חינוך הכללי"עיקרו של ה, פי המודל הראשון- על

ימס הרווי רובינסון 'ג -מקולומביה פרופסור להיסטוריהקורס זה היה פרי הגותו של ה". המערבית

(Robinson) . קידם את הרעיון כי קורסי היסטוריה באוניברסיטאות צריכים בראשרובינסון 

  .6"כיצד התרבות המערבית שאליה נולדנו ובה אנו שרויים נוצרה"ובראשונה להראות 

במשך למעלה : "טען כיאשר  (Hayes) קרלטון הייס -של רובינסון תלמידוידי - הרעיון הורחב על

ואשר הפכה  מאלפיים שנה הייתה אירופה מקום מושבה של התרבות הגבוהה שאנו מכנים מערבית

  .7"פיינת את היבשת האמריקנית בדומה לאירופהלהיות התרבות המא

 ון ארסקין'עת שג 1921נוסד בשנת , בתרבות המערב" החינוך הכללי"המודל השני של קורסי 

(Erskine) ישבו "שבמהלכו הוא והתלמידים סמינר לתלמידי תואר ראשון , בקולומביה, החל ללמד

  .8"ט נתוןסביב שולחן וערכו דיון ביקורתי אודות רעיונות של טקס

 60מתוך רשימה של טקסטים , הסוקרטי ”Great Books“ -סמינר הבחר ל, איש הספרות, ארסקין

חלק מן החיבורים ברשימה היו יצירותיהם של . המערבית שערך בעצמו יצירות מופת של התרבות

 אולם המעמד המרכזי הוענק, הלימודים המסורתית-תוכנית ההוגים היונים והרומים שעמדו במרכז

  .9קנט ואחרים, רוסו, כגון שייקספיר, אירופאיים-מערב, להוגים מאוחרים יותר

אם , הם כאלה הרלוונטיים לנצח ולא רק לתקופה בה הם נכתבו" ספרים גדולים"לדעתו של ארסקין 

המטרה של העיון והדיון ביצירות המופת של . כי הרלוונטיות שלהם יכולה להיות שונה בכל דור

האור שהן מטילות על הרעיונות הבסיסיים והנושאים הנצחיים "נה ללמוד מן יהעולם המערבי ה

  .10"שאף מאה לא הצליחה להתעלם מהם או לשרוד בלעדיהם

 שהמפורסמים שבניהם היו, את הרעיונות ותוכנית הלימודים של ארסקין הפיצו מספר מתלמידיוגם 

אשר היה , (Hutchins) ינס'נרד הוצורוברט מיי   ,חינוך- פילוסוף ואיש ,(Adler) מורטימר אדלר

ללא . אין אוניברסיטה ללא חינוך כללי": "ואשר טען כי, 1930שנת נשיא אוניברסיטת שיקגו החל מ
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מלאי של רעיונות בסיסיים …שסטודנטים ופרופסורים יקיימו תרגול אינטלקטואלי משותף

דע הינו אמת ואמת י…מטרת החינוך לגלות את המרכיבים של הטבע האנושי המשותף…משותפים

  .11"מקוםהינה אחת בכל מקום ולפיכך חינוך חייב להיות אחיד בכל 

  .ינס כפטרונית'הייתה נתפסת אמירתו של הוצ" מרד הסטודנטים"בתקופת 

  

  "חינוך הכללי"ביטול זמני של ה -מרד הסטודנטים

-1964בין השנים ש אין זה מעניינו של חיבור זה לפרט או אף לציין את מכלול הסיבות שהובילו לכך

  , שבת- שביתות, לימודים- השבתות: ב במאות מאבקים שכללו"השתתפו סטודנטים בארה 1972

אולם אחת מן . 12כדומהבנקים ו-שרפת, הטלת פצצות, התנגשויות אלימות עם המשטרה, הפגנות

ור ב בין סטודנטים צעירים וקיצוניים ובין  בני הד"דורי שהתקיים בארה-מאבק הביןל, הסיבות

הנהלת מערך יחסי הכוחות באקדמיה לפיו  לשנות את של הסטודנטים רצוןה הייתה, המבוגר

אשר מכתיבים , האוניברסיטה וחברי הסגל נטלו על עצמם לשמש כאפוטרופוסים רוחניים

תכני , הלימודים-לסטודנטים דרישות לימודיות נוקשות ומעצבים באופן בלעדי את תוכנית

  .םהקורסים והשיעורי

שם ויושבו , לבחור מה הם ילמדו הםחפצו ליצור חינוך אוניברסיטאי שבו יתאפשר ל ודנטיםסטה

מאוחר יותר חברו אל הסטודנטים במהלך המרד חלק מן הבכירים . דגש בלעדי על צורכיהם

להפוך את היעד של התכנון הקוריקולרי לכזה המעודד את "יש  האחרונים קבעו כי. שבמרצים

  .13"וא רוצה ואת הסטודנט ללמוד מה שנראה לו משמעותי לחייוהמרצה ללמד את מה שה

האידיאל של חינוך כללי אינו יכול לשמש "היו ש, המתואר לעיל, מסקנות מרכזיות מן התהליך

איננו מהווה המערבי " חינוך הכללי"ושאם ה, 14"כעקרון מנחה דומיננטי באוניברסיטה המודרנית

האם קיים בכלל ידע היסטורי מסוים ? ווה דרישת חובהעוד חלק מניסיון משותף מדוע הוא מה

  .15"?שכלל הסטודנטים צריכים לדעת

נובעת לא רק מקבלת העיקרון שלפיו הסטודנטים זכאים לבחור , שמצוינת לעיל, השאלה הרטורית

אלא גם משני גורמים מרכזיים נוספים של מרד , מה ללמוד ושראוי כי ילמדו מה שרלוונטי לחייהם

- זכויות אזרח ושוויון בפני החוק לאפרו תהשגמען לשני הגורמים היו המאבק  . יםהסטודנט

  , "התנועה לזכויות אזרח": ידי תנועות כגון-שנוהל בשנות החמישים והשישים על, אמריקנים
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שינוי הדרמטי בהרכב של אוכלוסיית וה, "הפנתרים השחורים"ו" המוסלמים השחורים"

וטים האתניים והגזעיים בקרב הסטודנטים במוסדות ההשכלה האחוז של המיעעת ש, הסטודנטים

  .לך וגדלה, ב"הגבוהה המרכזיים של ארה

ביטול קורסי החובה ל גרמו לכך שהמאבק הסטודנטיאלי הוביל לא רק, התהליכים הנזכרים לעיל

בשלהי  ".הלימודים האתניים"צמיחת אלא גם ל, תרבות המערבשהתבססו על " חינוך הכללי"ב

נפרדות ללימודים האמריקנית מחלקות באקדמיה  הוקמו ישים ובמהלך שנות השבעיםשנות הש

 לימודי: שנשאו שמות כגון, תוכניות 800ובכללן , לימוד אתניות-מעל לאלף תוכניות אושרוו אתניים

  - אשר עסקו בהיסטוריה ובתרבות של המיעוט האפרו, וכדומה" אמריקנים-לימודי אפרו", "שחורים

  . 16אמריקני

במטרה לאפשר  ,"מכללה ללימודים אתניים"ה 1969בסתיו  מהיסקו אף הוקספרנ- באוניברסיטת סן

אמריקנים ואינדיאנים להגדיר מחדש את  -אסיאנים, אמריקנים-לאטינו, אמריקנים-לאפרו"

  .17"תרבויותיהם מזוויות הראיה שלהם

גיה האירופוצנטרית ושל הוביל לתבוסתן של האידיאולו" מרד הסטודנטים"נראה היה כי , לכאורה

, תרבותיות אל האקדמיה האמריקנית-ולחדירתם של ניצני רב, "חינוך כללי"תוכניות הלימודים ב

  .תרבותית המתבססת על הפוליטיקה של הזהות- לפחות של האסכולה הרב

אבל כפי , תרבותן של קבוצות המיעוט האתניות אכן החלה בדרכה אל הקוריקולום האקדמי

  .מוקדם היה להספיד את האירופוצנטריות, שיתואר להלן

  

  תרבותיים- מלחמת התרבות בין אירופוצנטרים ורב: התקופה השלישית

התסיסה באקדמיה סביב סוגיות , שכך בראשית שנות השבעים" מרד הסטודנטים"אף ש- על

שכלל הן הגות , "כלליהחינוך "האודות  ,עז מאוד, פולמוס חדשלמעשה החל . תרבותיות לא פסקה

  .אורטית והן פעילות קוריקולאריתתי

 תאירופוצנטריהאסכולה ה הייתה, שחבריה השתתפו בפולמוס מראשיתו, אסכולה מרכזית

ללב  המערב-להחזיר את קורסי תרבות שאיפתם המרכזית של חברי זרם רעיוני זה הייתה. תקיצוניה

  .מעמד אוניברסלי אמיתותיהלו לערכיה של תרבות זו וייחסהם ש כך מתוך, הקוריקולום האקדמי

אחד מן הביטויים הקוריקולאריים הראשונים לפעילותה של אסכולה זו הייתה הקמתה של 

  . 1969בקליפורניה בשנת  "תומס אקווינס"שם -עלהמכללה הקתולית 
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, שם- חיצונית אי- אלוהית, נצחית, בקיומה של אמת ודאית"מייסדיה של מכללה זו שהאמינו ב

, כל הלימודים ,שבמסגרתה ,תתוכניעיצבו , 18"של המציאות האמיתיתובאפשרות של גילוי והבנה 

  . "חינוך כללי"לאורך ארבע שנות הלימוד לתואר הראשון הם לימודי 

, מנתחים, קוראים"שבמהלכן הסטודנטים  ,סדנאות וסמינריוניםהלימודים נערכים במתכונת של 

תוכנית הלימודים והחכמה  מעריכים ומשוחחים אודות היצירות הגדולות שמצויות במרכז

, הסופרים"מכילה את שמות  ,של יצירות המופת, רשימת המחברים. 19המצטברת של האנושות

פילוסופים ותיאולוגים החשובים ביותר של הציוויליזציה , מתמטיקאים, מדענים, משוררים

  .20"המערבית

 Beyond Western“: כינוס בשםפעילות מפורסמת נוספת של האירופוצנטרים הייתה 

Civilization”.  ביוזמת ה 1976שנערך בשנת- A.H.A- “American Historical Association” .  

, תלמידי התואר הראשוןי כל "ראוי להילמד עש מה- דברלגלות "במסגרת הכינוס דובר על הצורך 

 להכיר כדי שיוכל לנהל משהו שכל אזרח פעיל צריך, משהו שכל האנשים המשכילים צריכים לדעת

  .21"ולמלא את חובותיו האזרחיות כראוי, את חיו כשורה

שהוחזר , בקורס התרבות המערבית, לדוגמא, ידע שכזה היה מצוי, כפי שעלה מן הדיונים בכנס

  ".מרד הסטודנטים"לאוניברסיטת סטנפורד לאחר שבוטל במהלך 

יעוניהם הפכו ט, אף שפעילותם של האירופוצנטרים הנוקשים החלה כבר בשלהי שנות השישים- על

אם משום שנדמה היה להם , ללוחמניים וקיצוניים יותר במהלך המחצית השנייה של שנות השמונים

  .ב"שהם הולכים להפסיד בפולמוס האקדמי או משום שאחזו בשלטון הפוליטי בארה

 To: דוח בשםטען כבר ב - )האב( בוש' ורג'חינוך בממשלו של גה שר - (Bennett) ויליאם בנט

Reclaim a Legacy: A Report on the Humanities in Higher Education  , אותו פרסם

באמצעות המקצועות : "כי, "הקרן הלאומית למדעי הרוח"עת כיהן כראש  ,1984נובמבר ב

חברתנו "שכיוון , "ההומניים חברה תרבותית עורכת דיון פנימי אודות הסוגיות החשובות לה ביותר

סטודנטים אמריקנים צריכים להבין את , ה המערבית ואנו יורשיההינה תוצר של הציויליזצי

, הלימודים הטובה-תוכנית ,בנטלדעת , לפיכך. 22"שורשיה והתפתחותה מהעת העתיקה ועד ימינו

  .23"מגדירות את ההתפתחויות של המחשבה המערבית"צריכה להתבסס על לימוד יצירות אשר 

למאבק שהתחולל באוניברסיטת סטנפורד , שמוניםבשליש האחרון של שנות ה, כאשר הצטרף בנט

טיעוניו בזכות תרבות המערב , תרבותית-סביב החלפת תוכנית הלימודים המערבית בתוכנית רב



  8

 ...היא לומדת מאחרים - הציוויליזציה המערבית חזקה כיוון שהיא פתוחה: "הפכו ליותר נוקשים

ב יצר את שיטת הממשל הצודקת המער…הסיבה השנייה שיש ללמוד מן המערב הנה שהוא טוב

, פוליטיים, המידה המוסריים-הוא הגדיר את קני. הדמוקרטיה הייצוגית :והיעילה ביותר בעולם

  .24"חברתיים וכלכליים לשאר העולם

סיפורנו הוא המסע : אצטט את אלאן בלום: "מוסיף בנט, ל"בחיבור ממנו מובאות הציטטות הנ

טית יהפרופסור לפילוסופיה פול -  (Bloom)ואכן בלום , 25"הקסום והמנצח לעבר חופש ושוויון

: 1987וספרו משנת , של האירופוצנטרים הנוקשים" כהן הגדול"היה ה - מאוניברסיטת שיקגו

, לאורך שנה "יורק טיימס-ניו"המכר של ה- את רשימת רבישהוביל , דלדולה של הרוח באמריקה

  .הפך לתורתם של חברי הזרם

לחדירת רעיונות  חיי התרבות והרוח בחברה האמריקניתאת ההתדרדרות ב, ייחס בחיבורו, בלום

ובכלל זה בעיקר , פוסטמודרניסטיים אל האקדמיה האמריקנית במחצית השניה של המאה העשרים

  .ולאחריו" מרד הסטודנטים"על ההגות האקדמית במהלך השתלטות התפיסה הרלטיוויסטית ל

האוניברסיטה הפכו את , ועוד רעיונות מזיקים האתניות, המתירנות המינית, הפמיניזם, לדעת בלום

לאכסניה ...אי של חירות אינטלקטואלית שבה יכלו כל הדעות להיבחן ללא הגבלה"מהאמריקנית 

חיים -ייאוש ואורח ,בורות החברה האמריקניתוהשליטו על , 26 "של השפעות הרסניות לחלוטין

  . ניהיליסטי

ל הרוח באקדמיה ובחברה והתדלדלות האושר וההנאה מן החיים הדרך היחידה להיאבק כנגד  דלדו

הגישה "כלה על -הראשון שתתבסס כל- לימודים בלימודי התואר-החזרה לתוכנית ,לדעת בלום, אהי

התרבות המערבית . 27"קריאה בכתבים הקלאסיים…של הספרים הגדולים הישנים והטובים

היסוד של -ודנטים להתדיין עם סוגיותאמצעי האידיאלי לאפשר לסטהן  ויצירות המופת שלה

? מהי האמת? מהם החיים הטובים? כיצד עלי לחיות? מהו האדם? מי אני: המציאות האנושית כגון

  .וכדומה

  

, "מרד הסטודנטים"עם תום , לצד האירופוצנטרים השמרנים החלו לפעול באקדמיה האמריקנית

את מעמדו כלוז של " חינוך הכללי"ר לחברי זרם זה חפצו להחזי. הוגים אירופוצנטרים מתונים

אולם כיוון . לימודי חובה משותפים אלו תתבססנה על תרבות המערב- ורצו שתוכניות, הקוריקולום
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ובנוסף לא ייחסו , שההוגים שנמנו על מחנה האמינו בפיתוח סטודנטים חושבים וביקורתיים

  ,הישנות" חינוך הכללי"ת ההם לא שאפו לחזור אל תוכניו, לתרבות המערבית מעמד אוניברסלי

 Core Curriculum -היה ה, ידי חברי אסכולה זו-אשר נכתבו על, אחד מן המפורסמים שבחיבורים

Report , פרי עטו של הנרי רוסובסקי (Rosovsky)-  בהרווארד הרוח-מדעי כדיקן הפקולטהשכיהן 

  . 1973משנת 

ודים כדי שתתאמנה לצרכיו של רוסובסקי סבר שיש להגדיר מחדש את היעדים ושיטות הלימ

בשליש האחרון של , בכדי שאמריקני יוגדר כמשכיל ...האדם המחונך בשלהי המאה העשרים"

חסר ידע אודות תרבויות אחרות וזמנים אחרים שאם לא כן יוגדר אסור לו להיות , המאה הנוכחית

  .28"ו אנו חייםלא ניתן יותר לנהל את חיינו מבלי להתייחס לעולם הרחב ב. כפרובינציאלי

אף - עלקרי כלא אמריקניות וסברו כי , מערביות כאחרות-הוא ורעיו הגדירו את התרבויות הלא

על תרבות , אסור לרשימת היצירות התרבותיות הנלמדות להיות מוגבלת לתוצרי תרבות המערב"ש

  .29"דשילמדו בקורסים בכל אחת משנות הלימו, המערב להחזיק בהגמוניה באשר לרשימת היצירות

על היומרה האוניברסלית של תרבות המערב , כאמור, האסכולה האירופוצנטרית המתונה ויתרה

במהלכו של הפולמוס נסתבר כי שני המהלכים . מערביות-והכירה בערך ובעושר של תרבויות לא

  .תרבותיים מתונים-הללו הובילו להיעלמותה של האסכולה ולהשתלבות הוגיה בזרמים רב

יערך דיון , תרבותיות שהתפתחו במהלך הפולמוס-מאמר זה האסכולות הרבבטרם יידונו ב

ולכן חבריה הואשמו לעיתים , באסכולה שבדומה לזו האירופוצנטרית העמידה תרבות אחת במרכזה

  .  האסכולה האפרוצנטרית -או אף גזענים, בהיותם בדלנים

  

זעם ובוז מטעמם של  לקיטונות של, יותר מכל אידיאולוגיה אחרת, האפרוצנטריות זכתה

  :האירופוצנטרים

-נעשו השחורים ערים להיותם בני" אדם-בני"בדיוק ברגע שהאחרים הפכו כולם ל : "בלום קבע כי

 נראה כי השחורים הם הקבוצה היחידה שאימצה באורח אינסטינקטיבי את מושג…אדם שחורים

כור אך השחורים האש בוערת מתחת ל…או הומצא בשנות השישים, שהתגלה" המוצא האתני"

, שאיחד את הגזעים לפנים, הבסיס המשותף ...אינם מותכים בו כשם שהותכו הקבוצות האחרות

  .30"התערער, בימי השיא של תולדות האומה
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 The: בספרו המפורסם, האשים  -(Schlesinger) ר הבן'ארתור שלזינג - ההיסטוריון החשוב

Disuniting of America ,יפו את האנגלוצנטריות באתנוצטריות שהחל, את האפרוצנטרים

של מיון היא יוצרת : "ואף הוסיף כי, מדויקת מבחינה היסטורית- גזענית ולא, שובניסטית

ב נראית כשמורה של זהויות שונות "ארה… האמריקנים רק על בסיס הקריטריון האתני והגזעי

אינטגרציה המחליפה את , אתנית נוטשת את המטרות ההיסטוריות-הרב הדוגמה…ומנוכרות

  .31"בדלנותב

 - (Asante)מולפי קטה אסנטה ? ל ורבים נוספים"מהי אסכולה שהכעיסה את ההוגים הנ, ובכן

 :1980בספרו משנת  הגדיר -אמריקניים וההוגה האפרוצנטריסט המרכזי- פרופסור ללימודים אפרו

Afrocentricity  ו מתייחסים מדע ושיטה שמטרתם לשנות את הדרך בה אנ"את האפרוצנטריות כ

  .32"לעצמנו ולהיסטוריה שלנו

ולפיכך והתפתחות עצמית  הצעד הראשון במאבק האינטלקטואלי לשחרורהאפרוצנטריות הנה 

דחיית הפרטיקולריזם האירופאי ...המפעל התרבותי האפריקני של מכלול שיקום" עיקרה הוא

רו את העולם מתמידים השאי…ניצול תרבותי, חמש מאות שנים של תעמולה. כאוניברסלי

שמונה מאות שנים של  ...האפריקני מנותק מן המציאות ההיסטורית שלו ומטרותיו בעולם

עולמות שלמים הושלכו ...ציויליזציה אפריקנית נעלמו מעיניהם של מרבית הסופרים והמדענים

שחפצה לבזוז מן האנשים לא רק את , ידי האידיאולוגיה האירופאית הצלבנית-הזבל  על- לערמות

  .33"צם וגופותיהם אלא גם את מוחותיהםאר

הוליסטי ונועד לצור מחדש ולפתח כל ממד של העולם "הפרוייקט התרבותי , לדברי אסנטה

תרבות כוללת את האספקטים . מוצא שאפריקה איננה אובייקט אלא סובייקט- האפריקני מנקודת

  .34"החיים של אנשים- כלכליים ורוחניים של אורח, אומנותיים, ההיסטוריים

- נדמה בהתבוננות ראשונה כבדלן המנסה להדגיש את החלק האפריקאי בזהותם של האפרו, אסנטה

אולם קריאה מדויקת יותר של הגותו מלמדת כי ההכרה של . אמריקנים ולבטל את החלק האמריקני

הן עבורו , ורכישת הגאווה האתנית, אמריקנית - אמריקני את המורשת האפריקאית והאפרו- האפרו

היעד של האפרוצנטריות הוא ": כיו, הכרחי ושלב ראשון ליצירת סולידריות חברתית אמיתיתתנאי 

. תוך הסתמכות על כבוד הדדי כלפי התרבויות של כל אנשיה, לחפש אחרי דרכים לאחד אומה זו



  11

איננה יכולה להתפרש רק מתוך זווית הראייה של , פלורליסטית מראשיתה, ההיסטוריה של אומה זו

  .35"האומה לעולם לא תוכל להתאחד באמת על בסיס של עליונות לבנה…הלבנים האמריקנים

 D-Qצנטרית הנלמדת במכללה השבטית -תמונה דומה מצטיירת מעיון בתוכנית לימודים אינדיאנו

  מתבססות על " חינוך הכללי"מגלה כי תוכניות ה, 1971מעת שהוקם המוסד בשנת , שבקליפורניה

, ”Indigenous Studies Seminar“: כגון לתרבות האינדיאניתלחברה ו קורסים המוקדשים

“Native American Philosophy”   או“Native American Literature” .אולם במוסד שהוקם על -

סביבה לימודית שתאחד את ידי ראשי שבטים אינדיאנים כדי לספק לחברי קבוצתם האתנית 

נלמדים גם תוצרי , האת הצרכים שלהם בהוו המורשת התרבותית שלהם עם ההבנה והיכולת לספק

התכלית הנשאפת של המכללה היא שבזכות , ומעבר לכך, אמריקנית-התרבות המערבית והאירופו

אמריקנים להשתלב -הכרת מורשתם התרבותית ורכישת דימוי עצמי חיובי יוכלו האינדיאנו

  .36בהצלחה בחברה האמריקנית הכללית

תרבותיות ולא -שהנן לדעת כותב המאמר רב, האתניות הדומות לה האפרוצנטריות והאידיאולוגיות

אלא גם מפי חלק מן ההוגים שכינו את , זכו לביקורות לא רק מפי אישים אירופוצנטרים, בדלניות

  .תרבותיים- עצמם רב

בסוף שנות השבעים ובעיקר מראשית שנות , תרבותיות-כאשר החלו מלומדים להשתמש במונח רב

תרבותי -תרבותי רדיקלי מוקדם והזרם הרב-זרם רב: תרבותיים-שני זרמים רבנוצרו , השמונים

  .האינטגרטיבי או הפלורליסטי

קורס בלימודים אתניים לא " חינוך הכללי"חברי האסכולה הראשונה סברו כי יש לצרף אל ה

  כולו על קורסים מסוג זה תוך השמטת קורסי החובה " חינוך הכללי"או לבסס את ה, מערביים

אולם מודל קוריקולארי זה נמצא כלא מספק ובשנות התשעים פותח במקומו מודל , רבות המערבבת

  . רדיקלי מתקדם ונרחב יותר

הפכה , שהובילה ליצירת מספר מודלים קוריקולאריים, לעומת זאת האסכולה הפלורליסטית

  .למרכזית והרווחת בראשית שנות התשעים

 Multiculturalism: E Pluribus -סכולה זו הוא האחד החיבורים המוכרים ביותר של חברי א

Plures  , החינוך בממשלו  שרלמורים שבאוניברסיטת קולומביה ועוזרת  מכללההפרופסורית במאת

  . (Ravitch)דיאן רביץ  -האב של הנשיא בוש
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אולם לטענתה מאז , רביץ הודתה כי בעבר קופחו חברי קבוצות המיעוט האתניות ותרבויותיהם

הלימוד נבחנו בקפידה והוצאו מהם -ספרי"אשר במסגרתו , נות השישים התחיל תהליךשלהי ש

  ובו בזמן מחקרים אודות היסטוריה של נשים שחורים. קדומות כלפי קבוצות מיעוט ונשים-דעות

הנרטיב המרכזי החל לשקף הבנה היסטורית ...הלימוד-וקבוצות מיעוט אחרות עשו דרכם אל ספרי

 ...הפלורליזם התרבותי הוכר כעקרון המארגן של חברתנו ...אתניות ומעמד, זערחבה יותר אודות ג

עדן לקבוצות שונות ומאפשרת - ב הנה גן"מחייה וכי ארה-ילדים לומדים כיום כי ריבוי הוא מרחב

ולא מקור השוני בין הקבוצות הנו משאב לאומי  ...להם לשמור על מורשתם התרבותית או להיטמע

וחגים האמריקנים מעידים אודות ההשפעות של ...האומנות, המוסיקה…מודדלבעיות עמם יש להת

  .37"חיבור תרבויות שונות לאומה אחת

עמה , הגותו של אסנטה, לדעת רביץ, מאיימת ,תרבות משותפת עשירהשל , על החזון ההרמוני הזה

  .38"לריתתרבותיות פרטיקו-רב"או " בדלניתתרבותיות -רב"מכנה בשם  היא מתפלמסת ואותה היא

 American“ - התרבותית הפלורליסטית היה מודל -אחד מן המודלים שנבנו בהתאם להגות הרב

Cultures” שנוצר באוניברסיטת ברקלי.  

תרבויות "צריך היה כל סטודנט ללמוד קורס ב, 1991שהחלה להילמד בשנת , פי תוכנית זו- על

קורסי  הציעואף שמחלקות רבות - על". חינוך הכללי"בכדי לעמוד בדרישת לימודי ה "אמריקניות

הם מתמקדים בנושאים . עבודה משותפת-כל הקורסים מקיימים הנחת", "תרבויות אמריקניות"

 ,אשר רלוונטיים להבנה של מקומם של גזע, ב"החברה והתרבות של ארה, הקשורים להיסטוריה

נות במסורת קורסים אלו מתמקדים בדרכים שבהן השו...תרבות ואתניות בחברה האמריקנית

  .39"ב עיצבה וממשיכה לעצב את הזהות והתהליכים האמריקניים"התרבותית של ארה

-אפרו: תוצרים הלקוחים לפחות משלוש מן הקבוצות הבאות"יל ככל קורס חייב לה   בנוסף

, אמריקנים-אמריקנים ואירופאים-יקאנו'צ\לטינו, אמריקנים-אסיאנים, אינדיאנים, אמריקנים

, מד כל סטודנט אודות התרומה של כל קבוצה למכלול הגדול יותר של החברהבדרך משלבת שתל

  .40"ההיסטוריה והתרבות האמריקניים

מלמד כי בחלק ניכר מהם " תרבויות אמריקניות"עיון בסילבוסים של קורסים המוכרים כקורסי 

 נותר מרכזי מעמדה של התרבות המערבית ובחלק לא קטן הוסווה או הושמט העוול שעשתה

אולם לפחות התבטלה ההגדרה , 41אמריקנית כלפי קבוצות המיעוט האתניות- האליטה האירופו

  .הפורמלית של התרבות המערבית כבסיס והעיקר של התרבות האמריקנית
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יושבת הראש של  -(Cheney)ייני 'לין צ. תרבותי פלורליסטי מוקדם יותר-שונה הוא המצב במודל רב

 50: בשםדוח  1989באוקטובר פירסמה  ,1986משנת  החל ,"הרוח-המועצה הלאומית למדעי"

Hours- A Core Curriculum for College Students לימודים - שבו הוצג מבנה של תוכנית

לערוך רפורמות  ותששואפ מכללותשעות סמסטריאליות ככלי עזר ל 50בת " כללי-חינוך"ב

  .קוריקולאריות

  :אמורים להיות מורכבים מחמישה חלקים, הליבה- לימודי התרבויות שמוגדרים כלב של תוכנית

קורס אודות תרבות המערב , קורס מבוא אודות הציויליזציות המוקדמות בכל חלקי העולם

על התקופה שמן , קורס נוסף אודות תרבות המערב, מתקופת יון העתיקה ועד לרפורמציה של לותר

תרבויות "לסיום שני קורסים אודות ו, קורס על הציויליזציה האמריקנית, הרפורמציה ועד ימינו

  .42מערביות-קרי תרבויות לא, "אחרות

ייני שימשו מוסדות השכלה גבוהה לעצב תוכניות 'מבנים קוריקולאריים דומים לזה שהגדירה צ

אולם האומנם מודל שמציב את המערב כבסיס , תרבותיות- אותן הם הגדירו רב" חינוך כללי"

האומנם ? מערביות כאחרות איננו אירופוצנטרי-רבויות הלאלתרבות האמריקנית ומגדיר את הת

- שמציג עבר הרמוני ומתעלם מן העוולות כלפי המיעוטים הלא" תרבויות אמריקניות"קורס 

תרבותיות יכולה להתבסס רק על -והאומנם הרב? תרבותיים-מערביים מספק את היעדים הרב

לא כך סברו ? הזהות ואל סוגיות של צדקהפוליטיקה של השונות מבלי להתייחס אל הפוליטיקה של 

תרבותיים מהפכניים -אל יעדים רב) בעיקר במהלך שנות התשעים(תרבותיים שצירפו -ההוגים הרב

  .את הפדגוגיה הביקורתית

  

תרבותיות - קוו לעומת רב-תרבותיות המשמרת את הסטאטוס-רב: התקופה הרביעית

  טרנספורמטיבית

ימס 'ובוודאי שהפורה ביותר מביניהם הוא ג, תרבותי-נוך רבאודות חי יםהמרכזי יםההוגאחד מן 

אלא מקובל מאוד , בנקס איננו מותקף כמו אסנטה, אמריקני-למרות היותו אפרו. (Banks)בנקס

  .ב"הספר בארה-תרבותיות באקדמיה ובבתי- והגותו בעלת השפעה מכרעת על רפורמות רב

, 43"לאום-מטרתנו היא לצור מדינת: "כי בנקס מצהיר. חזונו של בנקס פייסני ומתון, לכאורה

 בני האומה האמריקנית לא יוכלו ןבהיעדרש, תרבותיות-שליטה בתכנים ומיומנויות רב באמצעות

פי בנקס -הלאום על- אולם מדינת. עקב ההתגברות העצומה בשונות, 21 -לתקשר ביניהם במאה ה
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ת חברה בה לצד האחדות איננה תואמת את ההגדרות השמרניות של המושג אלא צריכה להיו

חברה בה  . לקיים את הזהויות הנפרדות האתניות והתרבותיות שלהם רשאים אזרחיםה

אלא שערכי הצדק והשוויון מתקיימים בה , הדמוקרטיה הליברלית איננה שולטת רק באופן מוצהר

  חינוךת חלק ממנהלני ואנשי הומשמשה להיות לא בגרסאות תרבותי-רבחינוך ההולפיכך על , בפועל

אלא  ,44 קוו- כדי לצור רפורמות המהוות רק אשליה של שינוי ולמעשה מסוות שמירה על הסטאטוס

  .חינוך טרנספורמטיבי

, תרבותיות המשלבת עקרונות מן הפדגוגיה הביקורתית-בנקס ושותפיו הרעיוניים מצדדים ברב

, ישלב תיאוריה ומעש תרבותי-הם חפצים בכך שהחינוך הרב. י פאולו פריירה"בעיקר זו שנוסחה ע

תרבותי הטוב ישחרר את בני קבוצות המיעוט במדוכאות ויהווה שלב - ומניחים כי החינוך הרב

- תרבותיות או הרב-שבניגוד לגישות החד, ראשון להבניית חברה דמוקרטית אמיתית וצודקת כיוון

אשר …םבלבד אודות העול ראיה אחת- מספקות לסטודנטים זווית"תרבותיות הפלורליסטיות ה

 צריכים, בכדי שיהיו אזרחים פעילים בחברה דמוקרטית…מסווה את המתחים והקונפליקטים

החשיבה הביקורתית . הראיה-הסטודנטים להבין את המורכבות של העולם ואת ריבוי זוויות

  .45"מספקת להם תובנה זו

לה קוצר היריעה איננו מאפשר תיאור של ההיבטים הפרקטיים הקוריקולאריים של האסכו

אולם אסכולה זו איננה מהפכנית דיה חברי בעיני אסכולה , הטרנספורמטיבית הליברלית

לס 'אנג-אוניברסיטת לוסמשל הפרופסור לחינוך י "זו שפותחה ע - טרנספורמטיבית רדיקלית יותר

  .(McLaren) פיטר מקלארן -של פאולו פריירהתלמידו ו

 -הוא מכנה שמרנית וקואופרטיבית אותה -תרבותיות הפלורליסטית-מקלארן תוקף את הרב

למעשה לשמר את הסדר , מנסהו, משרתת במודע את האירופוצנטריותומאשים אותה בכך שהיא 

תרבותיות תוך -ולהיאבק במטרות הרב, וסקסיסטיים, החברתי והשיח התרבותי הקיימים הגזענים

  .46 כדי הצגה שקרית של הסכמה כביכול עמן

מערכות  התפיסה הבינאריתלארן כיוון שהיא איננה מבטלת את את האסכולה של בנקס מבקר מק

לשימור ותחזוק של , גם אם לא במכוון, ובעקבות כך היא מסייעת, המחשבה והשפה המערביות

  . 47דיכוי וקיפוחב המאופיין ב"בארה המבנה ההירארכי החברתי והתרבותי
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של מאמר זה והוא אולי כלל לא  איננו מהווה את נושאו, סוציאליסטי של מקלארן-חזונו הדמוקרטי

תרבותיות הפלורליסטית לביקורת של בנקס על -אולם הדמיון בין ביקורתו אודות הרב, ישים

  . משמעותי מאוד, אסכולה זו

לא היה נכון ומדויק לבשר על תום " מרד הסטודנטים"שתי הביקורות מלמדות כי כפי שבתום 

אין זה מדויק , תרבותיים מרכזיים-לדעת הוגים רב, כך, קיומה של האידיאולוגיה האירופוצנטרית

  . לבשר על מותה של אסכולה זו גם בימינו

הלימוד בחינוך הכללי -בראשית שנות השבעים ניסו האירופוצנטרים להשתלט מחדש על תוכניות

כשרק במקצת ממוסדות ההשכלה הגבוהה , אולם גם כיום. לאחר שאיבדו את שלטונם לזמן קצר

תרבותית הפכה לשליטה -ולכאורה הגישה הרב, ר על אמונה בגישה זו בריש גליממשיכים להצהי

בתוך , ממשיכים יעדים אירופוצנטרים להתקיים באורך מסווה, הבלעדית על החינוך הכללי

  . לב ומבלי משים-בין אם במכוון ובין אם בתום, הלימודים-תוכניות

  

  "מלחמת התרבות בישראל" -סיום

היחסים השונות -המשתנים השונים של השסעים החברתיים ומערכות, ברותעקב השוני הרב בין הח

לא ניתן להקיש מן הניסיון האמריקני באופן , בין הקבוצות התרבותיות המרכיבות את שתי החברות

מכיוון שהתיאור ההיסטורי הקצר שהוצג במאמר , בנוסף. מוחלט וודאי על ההתרחשויות בישראל

לא ניתן גם לערוך בסיומו השוואה בין מלחמת , חשויות האמריקניותהכיל מידע רק לגבי ההתר, זה

  .התרבות האמריקנית ובין זו הישראלית

תרבותיים בישראל כעוגן תיאורטי ופרקטי הן לקידום -עם זאת הניסיון האמריקני יכול לשמש לרב

  .תרבותי-תרבותיים והן להבנת פעילותו של המחנה החד-היעדים הרב

  תרבותית בישראל להבין כי  -או תומכי האידיאולוגיה הרב\עוט תרבותיות ועל חברי קבוצות מי

הקמת ערוץ טלוויזיה המשמיע את , החדש" חוק מטרות החינוך"תרבותיות אל - הכנסת המונח רב

אינם מבשרים את , בערוץ מסחרי" רוח קדים"ואף שידורה של הכרוניקה המזרחית , קולותיהם

  .תרבותיות הציונית-ל החדתרבותיות בישראל ע-ניצחון הרב

  .רמים ומשפיעים) צנטרים-אשכנזו(גם כיום קולותיהם הגלויים והסמויים של האירופוצנטרים 

הכנסת ל -יוסי שריד-בעת שהתחולל בישראל מאבק כנגד החלטת שר החינוך לשעבר, כך לדוגמא

טענה , הלימודים בספרות-שירים של המשורר הפלסטיני החשוב מחמוד דרוויש אל תוכניות

כי תחילה על תלמידינו להגביר  -זוהר שביט-אביב - מאוניברסיטת תל כללית לספרות יתפרופסורה
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שצוטטה בהרחבה , שביט. ידי ביאליק ויהודה עמיחי-את שליטתם בנכסי צאן הברזל שנכתבו על

 והצהרתה, בכלי התקשורת לא ציינה לצד ביאליק ועמיחי משוררים כגון ארז ביטון או שמעון אדף

כשלזולו "כי   - זוכה פרס הנובל וידידו של אלאן בלום - של סול בלו תבטאותועד מאוד את ה המזכיר

  ."יהיה טולסטוי אנו נקרא את ספריו

מכניס אל , "לחזור אל הליבה התרבותית"לא חדלה ממעורבות בפולמוס וחיבורה , פרופסור שביט 

  .48ר'ל ארתור שלזינגיסוד המזכירות למדי את חששותיו ש-השיח הישראלי הנחות

יעדי משרד החינוך בישראל והממסד תרבותיות משרתים את -לא רק הוגים המתנגדים לרב

אלא גם , ולמעשה את המאבק של האליטה הישראלית הישנה לשימור ההגמוניה שלה, הדומיננטי

  .תרבותיים-רבחלק מן ההוגים ה

הספר לחינוך לשעבר -אש ביתתרבותית הניעה את ר-קרוב לוודאי שתמיכה באידיאולוגיה רב

גישות לחינוך ערכי בחברה : "לקבוע במאמר בשם -פרופסור אברהם יוגב -אביב- באוניברסיטת תל

תרבותית -הגישה הרבנראה ש: "כי ,שזוכה לתהודה רבה במכללות להכשרת מורים, "פלורליסטית

אין זה . 49"תהפלורליסטית הולמת את מערכת החינוך בישראל יותר מאשר הגישה הפרטיקולרי

: צומת: סביר להניח כי יוגב אירופוצנטריסט מוסווה למרות שחיבורו נתפרסם בקובץ מאמרים בשם

  .ידי לשכת המדענית הראשית של משרד החינוך- שהוצא על, ערכים וחינוך בחברה הישראלית

נוך של הספר לחי-מבית, ר יוסף בורג"ש ד"לסובלנות ולשלום ע, הקתדרה לערכיםאין גם עדות לכך ש

פועלת ) תרבותיות- שאנשיה הרבו לאחרונה בדיונים ובכנסים אודות רב(אילן -אוניברסיטת בר

למרות שנדמה לעיתים כי , מסוות) צנטרית-ציונו(צנטריות -במכוון כדי לשרת מטרות אשכנזו

מנוסחת באופן דומה למדי , המוצגת כעדיפה, תרבותית הפלורליסטית- הגישה הרב, בחיבוריה

במדיניות החינוך , באופן מוצהר, ששלטה, תרבותית- הטרום רב, הגישה הפלורליסטיתל להנחות ש

  .50בישראל בעשורים האחרונים

תרבותי החל להתפתח בישראל על רקע ההבנה כי -תרבותיות ובחינוך רב- כיוון שהדיון ברב, אולם 

מוטב כי , יש צורך ברפורמה או אף טרנספורמציה אמיתית ומהותית בחברה ובחינוך בישראל

ושמגמותיה תוארו , ב מזה שלושה עשורים"שמתנהלת בארה, תולדותיה של מלחמת התרבות

    .תספקנה בסיס לביקורת לאלו החפצים להבין את התהליך המתחולל בישראל, בקצרה במאמר זה
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