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תודה לפרופ' אייל נווה ולד"ר עמוס הופמ על קריאת
כתב היד בגרסאותיו השונות ועל הערותיה המועילות

מחקר ספרי הלימוד התפתח בשלושת העשורי האחרוני מתו #מטרה לחשו$
את הניסיו לתעד ,לפרש ולהבי את התהלי #שבאמצעותו קבוצות חברתיות
בוחרות ,מארגנות ומעבירות ידע ואמונות באמצעות מוסדות חינו #בזמ מסוי .
ספר הלימוד עדיי משמש כלי מרכזי בהנחלת הזיכרו הקולקטיבי לצור #ביצור
הזיכרו הלאומי והזיכרו התרבותי .מאמר זה סוקר פרק ממחקר מקי $על
אודות עיצוב הזיכרו הקולקטיבי של תלמידי ישראל דר #ספרי הלימוד
בהיסטוריה כללית מאז קו המדינה ועד .2004
המאמר מתמקד בבחינת הדר #שבה הציגו הספרי את האירופי  ,היפני ,
הסיני והעול הקולוניאלי באופ ששירת את הנרטיב היהודי)ציוני ואת
מטרות החינו #הישראלי.

מבוא
ספרי הלימוד ) (textbooksה הגרסה המודרנית למספרי הסיפורי בכפר ,מאחר שה
האחראי

להעביר לנוער את מה שהמבוגרי

מאמיני

ומה שהמבוגרי

מאמיני

שהצעירי צריכי לדעת על התרבות שלה  .כ #טוע הווארד מלינג'ר ),(Mehlinger
הסבור שבכל הנוגע להוראת היסטוריה ,אי סוכ חברות היכול להשתוות לספרי
הלימוד 1.יתר על כ ,ספרי לימוד ,למרות שה נוטי להיות מוצגי כאמצעי הוראה של
"חומר ניטרלי" או "ידע לגיטימי" מנוצלי לעיתי קרובות ככלי אידיאולוגיי
לקידו אמונות מסוימות ולביצוע לגיטימציה כוללת של אות דעות או סדר יו וכ
לארגו הידע של בתי הספר המעורבי בתהלי #אידיאולוגי שמשרת קבוצות או מעמדות
2
מסוימי בחברה.
קשה להערי #את התפקיד המדויק של ספרי הלימוד בהשוואה לסוכני חברות אחרי .
החשיפה הגדולה של הדור הצעיר לתקשורת האלקטרונית פגעה ללא ספק במעמד של
ספרי הלימוד ככלי חינוכי בלעדי ,א #רוב החוקרי נוטי להסכי שספרי הלימוד ה
עדיי מרכזיי  ,כמעט קריטיי  ,במעמד .

3
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בניתוח של ספרי הלימוד האירופיי במאה השני האחרונות הגיע וולפגנג ג'קובמאייר
למסקנה ,שהחברות המודרניות שלנו פיתחו ספרי לימוד להיסטוריה כמדיו להעברת
היסטוריה במנותק מהעיתונות ,הרדיו והטלוויזיה 4.פיליפ אלטבא #טוע א $הוא
שלמרות המחשבי ותקשורת הלווייני  ,הטכנולוגיה המשפיעה ביותר והנרחבת ביותר
5
היא עדיי ספר הלימוד.
וכ ,#למרות שרוב הידע של התלמידי מגיע מחו .לבית הספר וממקורות שאינ מורי ,
ההישענות על ספרי הלימוד היא עדיי יסוד חשוב בלמידה של היסטוריה ,גאוגרפיה
ומדעי החברה 6.מייקל אפל מוסי $שהתלמידי מייחסי לטקסט חשיבות משו שה
מתמודדי עימו בשלוש דרכי  :קבלה מוחלטת של הנאמר בספר; שיח ,שבו התלמיד
מתווכח ע חלק מהנטע ומקבל חלק ממנו או דר #ההתנגדות; דחייה של
7
האינטרפרטציה הדומיננטית של הטקסט.
ספרי הלימוד ,גורס דייויד אולסו ,נושאי בחוב את האוטוריטה של אמצעי כתוב
וגורמי לתחושה שה אובייקטיביי ומעל ביקורת .לדעתו ,מ הבחינה הזו דומי
ספרי לימוד לריטואלי דתיי  ,מכיוו ששניה שמי את האידיאות ,הרעיונות
והאמונות מעל לביקורת לגיטימית 8.תלמידי מעדיפי לבחור ספר לימוד כמקור משו
שהוא בעל תדמית אובייקטיבית ,אנציקלופדיסטי מטבעו ולדעת מתאי לה משו
שהוא דומה באופיו לפעילויות בכיתה המכילות בעיקר חיפוש אחר "עובדות".

9

חקר ספרי הלימוד להיסטוריה
המחקר האקדמי של ספרי הלימוד החל לאחר מלחמת העול הראשונה ,כאשר ספרי
לימוד מסוימי הואשמו בגרימת התוקפנות והעוינות בי אומות .כבר לפני מלחמת
העול הראשונה נשמעה דרישה לנפות מהספרי ומתוכניות הלימודי יסודות
לאומניי כדי לחנ #את הדור הצעיר לקראת יחסי בינלאומיי המבוססי על הבנה
10

ושלו .
אחרי  1918התפתחו בצרפת ,בגרמניה ובאנגליה תנועות וארגוני שדרשו להחרי ספרי
לימוד שנראו לה בלתי מתאימי ולחבר חדשי ברוח הסובלנות ההדדית .ארגוני
כמו "הפדרציה הבינלאומית של איגודי המורי " ו"המכו הבינלאומי לשיתו $פעולה
אינטלקטואלי" השתתפו בתהלי #זה.
לאחר מלחמת העול השנייה בולטת פעילות "המכו הבינלאומי לספרי לימוד"
בבראונשוויג שבגרמניה ברוויזיה של ספרי הלימוד להיסטוריה .ב) 1950תבעה אונסק"ו
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מהמדינות החברות בה לתק תוכניות לימוד וספרי לימוד וארגנה סמינריוני בנושא.
כעבור שנה הוכ "סקר משווה של תוכניות הלימודי בהיסטוריה ,בגיאוגרפיה ובמדעי
החברה" ב) 43מדינות ,וצור $אליו דוח מעשר מדינות שהצטרפו מאוחר יותר .מטרת
מאמצי אלה היתה ללמוד את מאפייני תוכניות הלימוד וספרי הלימוד ,להשוות
11
ביניה ולנסות לתקנ "ברוח מיטב הערכי האנושיי ".
חקר ספרי הלימוד עבר התפתחויות שונות בי מלחמות העול  .התקופה הראשונה
התאפיינה באיתור שגיאות ,איתור דעות קדומות וסיפורי שגויי שהוכנסו לספרי
בכוונת מכוו .כתוצאה משורת מחקרי ראשונה זו פורסמו דוחות לא מעטי שהצביעו
12
על ירידה של נטיות לאומניות בספרי הלימוד להיסטוריה.
השלב השני של חקר ספרי לימוד ,שהחל בשנות ה) 70המוקדמות ,מאופיי בשינוי
ובמעבר לבדיקה תמטית של הספרי  .המוקד היה נושאי שהוזנחו בעבר כמו אתניות
ומגדר .המחקרי התמקדו לא רק בתוכ הספר אלא ג במבנהו ,בתהלי #פרסומו
ובהשפעת הספר על המורה והתלמיד .המחקרי ניסו לחשו $את דפוסי הכתיבה
ההיסטורית והקשר בי ההיסטוריה לפוליטיקה .כ #למשל ,שילוב ניצחו או תבוסה
בקרב היסטורי או מת תשומת לב רבה יותר לאזור מסוי על חשבו אזור אחר לא זכו
עוד בהתייחסות עובדתית בלבד ,אלא נעשה ניסיו לחשו $את השימוש המניפולטיבי
בה בספרי הלימוד לש הבניית הזיכרו הקולקטיבי והזהות של הקוראי  .בד בבד
התמקדו החוקרי בחשיפת מגמות הכותבי והאינטרסי שלה .
13
בשלושת העשורי האחרוני גבר מאוד העניי בחקר ההיסטורי של ספרי הלימוד .זהו
חלק מהיסטוריה של תוכניות הלימודי )היסטוריה קוריקולרית( ,אשר יעקב עיר
מגדיר כ"ניסיו לתעד ,לפרש ולהבי את התהלי #שבאמצעותו קבוצות חברתיות
בוחרות ,מארגנות ומעבירות ידע ואמונות באמצעות מוסדות חינו #בזמ מסוי ".
בישראל ,פורצת הדר #היתה רות פירר ,שחקרה את השפעת הערכי הציוניי על ספרי
הלימוד לתולדות ע ישראל באר .ישראל 15.בהמש #היא כתבה על סוגיות מסוימות
בספרי הלימוד ,כמו תיאור השואה כפי שהוא בא לידי ביטוי בספרי הלימוד של תולדות
16
ע ישראל.

14

אלי פודה הרי תרומה לא מבוטלת לחקר ספרי הלימוד בישראל והתרכז במחקר ספרי
הלימוד בנושא הסכסו #הישראלי)ערבי 17.במהל #השני פורסמו עבודות נוספות
בנושאי אלה 18.המחקרי התרכזו בעיקר בבדיקת תוכניה של ספרי הלימוד
להיסטוריה של ע ישראל ובתחומי כמו השתקפות הסכסו #הישראלי)פלסטיני.
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בעשור האחרו ניכרת מגמה נרחבת והולכת של בחינת ספרי הלימוד להיסטוריה כללית,
אלא שהיא מכילה בדר #כלל בדיקת סוגיות מסוימות )ומצומצמות( וכ בדיקה של ספרי
לימוד בודדי בהקשרי מסוימי .
במחקר המאוחר של שנות השמוני ושנות התשעי של המאה העשרי  ,בולטת שוב
המגמה של בדיקת סוגיות מסוימות מתוכניות הלימודי או של חלק מספרי הלימוד א#
19
לא בחינה כוללת של ספרי הלימוד.
שלוש גישות מרכזיות התפתחו בחקר ספרי לימוד .הגישה המסורתית ,המכונה
הרמנויטית)תיאורית ,מתמקדת בחקר התוכ הכתוב בכל הנוגע לטעויות ולדעות
קדומות; הגישה הכמותית של בדיקת תוכ מתבססת על מחקר אמפירי של מספר
שורות או פרקי או מושגי המוקדשי לנושא מסוי ; הגישה האיכותנית מציעה
סינתזה בי שתי הגישות בכ #שהיא משמרת את ההיבטי החזקי שלה ומפצה על
חולשותיה.
מאמר זה מסכ חלק ממחקר שבדק את דר #עיצוב הזיכרו הקולקטיבי דר #ניתוח
ביקורתי של תוכניות הלימוד וספרי הלימוד להיסטוריה כללית מקו המדינה ועד .2004
בתקופה זו פורסמו ארבע תוכניות לימודי בהיסטוריה :תוכנית תשי"ד ) ,(1954תוכנית
תשכ"א ) ,(1961תוכנית תשל"ה ) (1975ותוכנית תשנ"ה ) 20.(1995במהל #תקופה זו זוהו
שלושה דורות של כותבי ספרי לימוד :הדור הראשו ,התוא את שתי תוכניות
הלימודי הראשונות )מתשי"ד ותשכ"א( הדור השני ,התוא את תוכנית הלימודי
השלישית )מתשל"ה( והדור הרביעי ,התוא את תוכנית הלימודי האחרונה
21
)מתשנ"ה(.
המחקר מבוסס על ניתוח השיח בטקסט ) (discourse analysisבמטרה לעמוד על
22

הדקויות החבויות בפריטי המידע תו #כדי הדגשת הטקסט ה"חבוי" או ה"נעל ".
דקויות אלה בדר #כלל אינ באות לידי ביטוי כלל בשיטה הכמותית ,הבודקת ספרי
לימוד באופ סטטיסטי בהתא לקטגוריות חשיבה רחבות או בהתא למונחי מפתח
חוזרי בטקסט ,המצביעי על קיומ של הטיות כאלה או אחרות .שיטת ניתוח השיח
מבוססת לא רק על ניתוח לשוני של הטקסט ,אלא ג על ניתוח התוכ ) ,(contentהייעוד
) (functionוהמשמעות החברתית ).(social significance

23

מחקר זה ,כרוב מחקרי ספרי הלימוד ,מלווה בקשיי מתודולוגיי מובני  ,כמו הקושי
להערי #כיאות את מידת חשיבות של ספרי אלה לעומת אחרי והקושי לקבוע מה
משקלו של ספר הלימוד כסוכ שינוי בחברה בהשוואה לסוכני חברות אחרי

כמו

__________________________________________________________________________
עיו ומחקר בהכשרת מורי –  – 10תשס"ו – 2006
162

אריה קיזל
__________________________________________________________________________

המשפחה ,בית הספר ,תנועות הנוער ,וכיו התקשורת הרב)ערוצית 24.קושי נוס ,$שעליו
מצביע אלי פודה ,הוא הקושי לשרטט את רוח התקופה או רוח הזמ ) ,(Zeitgeistה
בגלל הוויכוח סביב המושג עצמו וה עקב קשיי מתודולוגיי סביב ניסיו זה.

25

מגמת ספרי הלימוד להיסטוריה כללית בישראל
בישראל עדיי משמשי ספרי הלימוד להיסטוריה כללית כלי עיקרי בהוראת החומר
בפרקי ההיסטוריה השוני וסוגיות בתולדותיה לתלמידי בתי הספר .ספר הלימוד
להיסטוריה שמר על מעמדו ההגמוני ,בעיקר בכל הקשור לחשיבות שמייחסי
התלמידי לטקסטי שבו לגבי הלימודי לקראת בחינות הבגרות ובחינות גמר אחרות
המסכמות את הלימודי בחטיבה העליונה והמשמשות כרטיס כניסה למוסדות
האקדמיי .
תוכניות הלימוד בהיסטוריה כללית וספרי הלימוד שנכתבו כדי לשרת אות מכפיפי
את הוראת ההיסטוריה הכללית להוראת ההיסטוריה של ע ישראל ומשרתי במש#
השני באופ מובהק את הנרטיב הציוני המלכד סביב מדיניות הנעה מ"כור ההיתו"#
לרב)תרבותיות .מבחינה זו ספרי הלימוד משחקי תפקיד מרכזי במשחק הפוליטי ,שכ
התוכ האידיאולוגי המשתק $בה כמעט שאינו יכול לעמוד לביקורת של התלמיד.
שזירת הפרקי מההיסטוריה הכללית וההיסטוריה של ע ישראל אינה מקרית ,אלא
משקפת אידיאולוגיה המבקשת להפו #את הוראת ההיסטוריה לכלי מרכזי בקשר שבי
התלמיד הישראלי למורשתו ולפיכ #אינה משרתת מטרה מורחבת יותר ,כמו הבניית ידע
עול מעמיק ורחב תו #אפשרות למחשבה פתוחה וביקורתית.
תוכניות הלימוד וספרי הלימוד להיסטוריה כללית מעניקי מקו מרכזי לתרבות
אירופה ,א #כרקע להוראת ההיסטוריה של ע ישראל ,ומצניעי את הוראת
ההיסטוריה של עמי ויבשות אחרי ובייחוד הוראת ההיסטוריה הכלכלית לש הבנת
הפער בי העול המפותח לעול המתפתח .במקרי רבי הוראת ההיסטוריה של עמי
שמחו .לאירופה ,ובייחוד ההיסטוריה של אפריקה ,סי ,יפ ודרו אמריקה ,היא
סטריאוטיפית וחד)ממדית ,אינה מעודכנת ואינה מאפשרת את הבנת התמורות שחלו
מאז שנות החמישי והשישי בכוחות הפוליטיי ובכוחות הכלכליי בעול .
כותבי תוכניות הלימודי וספרי הלימוד ראו עצמ משרתי את הפרויקט הציוני
26

שביקש לבנות תודעה לאומית עמוקה כבר בקרב התלמידי הצעירי  ,מכיתות היסוד.
נראה שעל פי זה נבחרו ג המטרות של התוכניות וג נושאי הספרי  .בעת הבניית
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הסיפור ההיסטורי ,מדינת ישראל הצעירה עומדת במרכזה של תודעה זו .טיפוח הגאווה
אצל הצעירי הוא ניסיו ברור לבנות תודעה לאומית מתפתחת ,תודעה שבבניי המדינה
מילאה תפקיד חשוב ומרכזי בלימוד ההיסטוריה 27.לכ ,אירועי היסטוריי מפרקי
ההיסטוריה הכללית העולמית שיש בה דגש רב על פוליטיקה לאומית ,על שליטי ועל
מרכזיותה של המדינה שולבו בספרי יותר מאחרי  ,שכ ה שירתו את תוכנית
28
הלימודי שניסח ב ציו דינור בשנות החמישי .
כפועל יוצא משאיפה זו של ראשי מערכת החינו #באר ,.לכל פרק "יהודי" בהיסטוריה
הוצמד פרק בהיסטוריה "כללית" ,המשרת את נרטיב העל ואת הבניית הזיכרו
הלאומי 29.פרקי שלא שירתו זאת הורחקו או הוצנעו ,לעיתי למרות חשיבות
בהיסטוריה ,כפי שנעשה במדינות אחרות ,במיוחד מדינות הגירה.
מיכאל הנדל ,מראשי הוועדה להיסטוריה במשרד החינו #ע קו המדינה ,שהשפיע
רבות על אופי ספרי הלימוד ,הציב מסגרת ברורה לכותבי  .הוא הנחה למצוא קו מקביל
בי ההיסטוריה הלאומית בכל אחת מהתקופות ההיסטוריות )הזמ העתיק ,ימי
הביניי  ,העת החדשה והעת החדישה( לבי האירועי הפוליטיי והצבאיי
בהיסטוריה הכללית ,באופ שיאפשר את השגת מטרות החינו #הישראלי ובמרכז בניית
דור גאה במולדתו ומושרש בתודעתו ההיסטורית של ע ישראל.
הבניית המציאות והזיכרו הקולקטיבי של התלמיד הישראלי נשענה על ההנחה ,כי כל
ע נלח את מלחמת העצמאות שלו ,עבר את המהפכה הלאומית שלו והיה מוכ לשל
על כ #מחיר כבד .יסודות כמו גבורה והקרבה במהל #מלחמת העצמאות של עמי שוני
גויסו לשמש מוטיב מרכזי בספרי הלימוד .כ #הוצבה בתוכנית הלימודי הישראלית
מלחמת  ,1948מהצד הישראלי ,כשיא בלימודיו של התלמיד – ערב בחינות הבגרות.
באופ זה נית היה לסייע לתלמיד להבי כי המלחמה "שלנו" צודקת ,שכ לכל ע ניתנה
לבסו $המולדת שלו – כ #המהפכה האמריקאית ומגמות הדה)קולוניזציה במזרח
הרחוק ובאפריקה.
ואול  ,המסרי שהועברו אל כותבי ספרי הלימוד ממתכנני התוכניות היו לא פע
נוגדי  .מצד אחד חתרו תוכניות הלימודי בתולדות ע ישראל ובהיסטוריה כללית
ל"חיזוקה של הכרת השותפות האנושית ולטיפוח הרצו לפעולה משותפת למע יחסי
שלו ואחווה בי העמי " ,כפי שנכתב בתוכנית הלימודי הראשונה משנת תשי"ד
ול"טיפוח ההבנה והסובלנות כלפי רגשות ,מסורות ודרכי חיי של אנשי ועמי
אחרי " כנכתב בתוכנית הלימודי השנייה משנת תשל"ה .מ הצד השני ,ה הדגישו את
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המלחמות ,המאבקי  ,הקרבות ,הניצחונות וההפסדי  ,וברוב המקרי נקטו קו שיפוטי
כלפיה .
ספרי הלימוד מהדור הראשו הבליטו מאוד מגמות אלה .בדור השני ובדור השלישי
ממשיכי לנקוט קו דומה ,א $כי נית להבחי בחדירה של יסודות מסוימי בעיקר
33
מתחו הסוציולוגיה 30,אתנולוגיה וא $גאוגרפיה 31,כלכלה 32 ,בלשנות ,דמוגרפיה
ולעיתי ג מתמטיקה חברתית וסטטיסטית 34.ספרי לא מעטי מהדור השלישי
מאתגרי מאוד את התלמיד על ידי שאלות חשיבה ,הפעלות והצגת מספר דעות
בטקסט ,ויש בכ #התקדמות ניכרת בהשוואה לספרי מהדור הראשו.

מרכזיות תרבות המערב בספרי הלימוד
הכותבי של ספרי הלימוד מהדור הראשו היו חניכי הכתיבה ההיסטורית המודרנית
שנולדה באירופה של המאה ה) ,19שהתפתחה בד בבד ע עליית דפוס הלאומיות
האירופית .זו התמקדה באומה כנושא יחיד וראוי למחקר .אי זה מקרה אפוא
שההיסטוריוני הגדולי של המאה ה) ,19כמו ליאופולד פו ראנקה ) (Rankeהגרמני
וז'א מישלה ) (Micheletהצרפתי ,היו בעיקר היסטוריוני

לאומיי .

35

כל אחד

מהיסטוריוני אלה שר שיר הלל לאומה שלו וביקש לראות בה את מנהיגת העול
העתידי .זאת היתה התבנית שאליה נוצקה בישראל הוראת ההיסטוריה כתחו לימוד
בעל משמעות חינוכית שנועד להבנות את זהותו הלאומית של התלמיד הישראלי ,לטפח
אצלו את אהבת המולדת ואת הכרת אויביה מבית ומחו ..זאת ג היתה ג מגמת
הלימודי ע קו המדינה ומטרתה היתה לעצב זהות ישראלית חדשה ולתת
לגיטימציה לנרטיב היסטורי המעניק את הבכורה לציונות ,הכורכת יחד התיישבות
והגנה.
יתר על כ ,גישת ספרי הלימוד מהדור הראשו היתה גישה אירופוצנטרית מובהקת:
היא שמה במרכז העיו ההיסטורי של התלמידי את אירופה ואת קורותיה – מאז הזמ
העתיק ,דר #ימי הביניי  ,העת החדשה ועד להיסטוריה של המאה העשרי  .מגמה זו
נשמרה בשינויי מסוימי בספרי הלימוד של הדור השני והדור השלישי .סקירת ספרי
הלימוד מהדור הראשו מלמדת כי למרות שמותיה – "דברי ימי העמי בעת החדשה",
"תולדות העמי בזמ החדש"" ,המאבק על שלטו עולמי" – ה עוסקי בעיקר
בהיסטוריה אירופית .ע זאת ,ג בהקדמות של ספרי הלימוד וג בהקדמות של
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הפרקי והנושאי השוני
מנקודת מבט מסוימת.

לא מובהר לתלמיד שמסופר לו סיפור אירופי ,וא $הוא

יצחק שפירא ,מהדור הראשו של כותבי ספרי לימוד באר ,.קבע ש"דברי ימי העול
מסו $המאה ה) 18ועד ימינו מקפלי בתוכ מאורעות ותהליכי אשר שינו מ הקצה
עד הקצה את דרכי החיי והמחשבה של המי האנושי" 36א #למעשה ד רק בפרק אחד
מתו #כל פרקי ספרו בארה"ב )מרד המושבות בצפו אמריקה( ובכל שאר הפרקי
בהיסטוריה האירופית )ההשכלה ,המהפכה הצרפתית בימי שלו ומלחמה ותקופת
נפוליו( .בכר #אחר של ספרו 37הסוקר את התקופה שבי  1870עד  ,1918מוקדש פרק
וחצי לארצות הברית והמזרח הרחוק ,וכל שאר הפרקי דני באירופה בלבד )תקופת
השלו המזוי ,הקיסרות הגרמנית ,הרפובליקה השלישית בצרפת ,אנגליה על פרשת
דרכי  ,שקיעת הקיסרויות במזרח אירופה ,אירופה והמזרח ומלחמת העול הראשונה(.
בכר #האחרו של סדרתו 38הוא מקדיש שוב רק פרק וחצי )על ארצות הברית והשפעת
מלחמת העול השנייה על המדינות שמחו .לאירופה( לנושאי שאינ קשורי
לאירופה .כל שאר הפרקי דני בנושאי אירופיי )התקופה שבי שתי מלחמות
העול  ,צמיחת המשטרי הטוטליטריי באירופה ,המדינות הדמוקרטיות בי
המלחמות ,המזרח המתעורר ומלחמת העול השנייה(.
האירופוצנטריות באה לידי ביטוי לא רק בבחירת הנושאי אלא ג בטקסטי השזורי
בספרי הלימוד .שפירא מצייר את העשייה באירופה כ"תור רד $תור ,המצאה הדביקה
המצאה ,תורה הולידה תורה .בתו #פרק זמ של פחות ממאתיי שנה הגיעה האנושות
מתור הקיטור עד תור האנרגיה האטומית ,מהמצאת הקטר עד המצאת הרובוט המודר#
מ הקרקע ,מתורת התפתחות האדמה על ג'ימס האט ועד תורת היחסות של אלברט
39
איינשטיי".
ההתייחסות לאירופה נעה מראייתה כפסגת ההשכלה ,המדע וההתפתחות האנושית ועד
להצגתה כמוקד השפל האנושי .ג הפסגה וג השפל קשורי בנרטיב היהודי)הציוני.
נקודות השפל קשורות בדר #כלל במעשי קשי שבוצעו ביהודי  .נקודות השיא
קשורות במעשי שאינ קשורי ליהודי או במעשי שהועילו ליהודי .
מגמה זו של העיסוק באירופה והעמדתה במרכז הזיכרו הקולקטיבי של התלמידי
נמשכת אצל הכותבי מהדור השני 40ומהדור השלישי .מבטאי זאת היטב הספרי
החדשי "מסע אל העבר – מימי הביניי ועד העת החדשה" בעריכת קציעה טביביא
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ו"בימי הסהר והצלב" מאת אלי בר)נביא ואביעד קליינברג  ,ששניה מיועדי לכיתות
ז'.
כותבי "בימי הצלב והסהר" מובילי נתיב ברור שבמהלכו הופכי ראשי הפרקי של
הספר לנרטיב המרכזי שלו :שקיעת העול העתיק ו"לידתה של תרבות חדשה" .שלושה
פרקי מוקדשי לאיסלא  ,אחד ליהודי תחת האיסלא ואז שבי המחברי לתאר
את ההיסטוריה האירופית שבמהלכה שולטי שוב תהליכי מרכזיי  :צמיחת המדינה
המודרנית ,רנסנס והומניז  ,רפורמציה ,מהפכה מדעית ,משטר פרלמנטרי ,בארוק
וקלאסיקה ,מלכי ואצילי  ,השכלה ומדינה ,מהפכות )האמריקאית והצרפתית( .כל
אלה משולבי בתולדות היהודי .
הקו המוביל של הספר מלווה את ההיסטוריה האירופית ,תו #הימנעות מנגיעה
בהיסטוריות של יבשות אחרות ,בגיל הקריטי של גיבוש הזהות ההיסטורית של התלמיד
הישראלי.
ב"מסע אל העבר" מתגלה גישה מאוזנת יותר,המעדיפה את תיאור המציאות באירופה
ללא ליווי של סופרלטיבי מפארי  .ספר זה מעדי $תיאור עובדתי ,כמעט יבש ,על
הנעשה באירופה בכל תחומי החיי – מלידת אירופה הנוצרית ועד עיד המהפכות.
ג בספר "עול של תמורות" לכיתה ט' 41בולטי הנושאי הנוגעי לאירופה .בספר
שבעה נושאי ב) 35פרקי  ,שרק ארבעה מה לא עוסקי בנרטיב האירופי או
בנושאי אירופי  :תהלי #הדה)קולוניזציה והקמת אלג'יר ,מצרי ממנהיגות "העול
השלישי" ,מאחד ומפריד בעול הערבי ומלחמות ומהפכות במפר .הפרסי .הספר כמעט
שאינו נוגע באפריקה ובמזרח הרחוק.
בספר "מסע אל העבר ,המאה העשרי בזכות החירות" ,המיועד א $הוא לכיתה ט'16 42
פרקי וארבע סדנאות היסטוריו .פרק אחד מתו #הפרקי שעניינ היסטוריה כללית
)ולא היסטוריה של ע ישראל( עוסק בהקמת מדינות עצמאיות באסיה ובאפריקה,
כלומר רק פרק אחד מוקדש לנושאי שאינ אירופיי  .פרק זה מקדי את המאבק
לעצמאות בישראל ,המאבק בבריטי  ,המאבק לעלייה ולהתיישבות .ההקשר ברור ומוב
– הפרק נועד להראות שהמאבק הציוני היה חלק ממגמה כלל)עולמית.
אייל נווה קרא לספרו "המאה ה) – 20מאה שהפכה סדרי עול " ,ש המלמד על
היסטוריה עולמית .אלא שבדיקת הפרקי מעלה כי הנרטיב האירופי בולט בו .השוואה
כמותית מגלה כי לארצות הברית מקדיש הספר פרקי מועטי ביותר )וכ #ג ספרו של
שחר .(43מעצמה זו מוזכרת כאשר מעורבותה נוגעת לאירופה :בהקשרי של סיו
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מלחמת העול הראשונה ,הלוואות שהעניקה לגרמניה בשנות היציבות של רפובליקת
ויימאר ,במשבר הכלכלי והשפעתו על אירופה )ובייחוד על גרמניה( ,במעורבותה
במלחמת העול
משבר ברלי.

השנייה על אדמת אירופה וכמוב במלחמה הקרה ובמשברי

כמו

התייחסות סלקטיבית לסי ולתרבותה
סי ג היא אינה זוכה בהתייחסות נרחבת בספרי מהדור הראשו ,למרות תרבותה
עתיקת היומי ,שאז עדיי האפילה על צמיחתה הפוליטית ועל התפקיד שסי תתפוס
במשחק הגלובלי עוד לפני סו $המאה העשרי  .פה וש השתרבבו בה הערות מכלילות
על אודות הסיני  .הורובי .בספרו 44קובע כי "הסיני הנהו מטבעו בניגוד ליפני אוהב
שלו ושונא את מלאכת המלחמה .שנית ,הוא נרפה ,דבק בנושנות וקופא על שמריו.
שלישית ,הנהו )כמוסלמי( פאטאליסט ואינו מתרגש ביותר מכל הנעשה סביבו .ולבסו$
45
יש לו נטייה מיוחדת למקח שוחד המשחית באר .זו כל חלקה טובה".
בספרי מהדור השני ומהדור השלישי אמנ אי הכללות כאלה ,א #הסקירות על סי
בה מזעריות ונוגעות רק לתקופות של מאבק .בספרו של נווה הסקירה על סי היא
קצרה ,והחלק התרבותי מתמקד במשפט "האומה הסינית עתיקת היומי ידעה מאות
שני של עצמאות תחת שלטו קיסרי שושלתי ופיתחה תרבות ומסורת מיוחדת
במינה" 46.מעבר לכ #יש התייחסות לפיצול הפנימי של סי ,להפיכתה למדינה
קומוניסטית ולמשטרה הייחודי .בספרו של שחר "עול במבו "#יש התייחסות קלה
להודו ,ובעיקר למאבקה לעצמאות .דרכה של סי משורטטת רק דר #המאבקי שעברה
המדינה במהל #המאה העשרי  :סי לאחר מלחמת העול הראשונה ,הקמת המפלגה
הקומוניסטית בה ,שיתו $הפעולה בי הקומוניסטי לגואומינדאנג ,ראשיתו של המאבק
הגדול בי הגואומינדאנג לקומוניסטי והצלחת של הקומוניסטי לכונ בסיסי כוח
טריטוריאליי  ,מלחמת האזרחי בסי וניצחו הקומוניסטי בשני ,1945)1949
התבססות המשטר הקומוניסטי בסי וסיומו של הפרק בסכסו #בי סי לברית
47
המועצות.
רות קליינברגר ומרי עדיאל מעדיפות א $ה לתת סקירה פוליטית וצבאית של סי ללא
הרחבה על תרבותה 48.יוס $שפירא בספרו "להצליח בהיסטוריה ברמת הבסיס" מצייר
49
את הסיני כע מסתגר שאינו נענה ל"מנעמי הטכנולוגיה האירופית".
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ג בחירה זו מודעת ומסמלת נרטיב מערבי ,בעל נטיות אנטי קומוניסטיות ,הנרטיב
האופייני לכל הפרקי העוסקי במלחמה הקרה והמבקש להבנות אצל התלמיד
הישראלי תמונת עול של "רעי " ו"טובי " :המערב הדמוקרטי והחופשי מול
הקומוניז שמקורו במזרח ואשר מטרתו רמיסת ערכי הדמוקרטיה .זהו נרטיב לא
מאוז ,שכ הוא אינו מייצג את המחקר ההיסטורי העשיר על המלחמה הקרה.
זו ג הבחירה של שולה ענבר ,כותבת מהדור השלישי ,בספרה "תקומה ומדינה בישראל
ובעמי בזמ החדש" 50,שיצא לאור בעקבות תוכנית הלימודי האחרונה ,המשלבת
בחינת בגרות בהיסטוריה כללית ובהיסטוריה של ע ישראל .ענבר בוחרת להציג את סי
בשמונה עמודי  ,ובכול אי תיאור של תרבותה אלא רק של המשטר הטוטליטרי ושל
רמיסת זכויות האד בה .כדי לתאר את סי ,המדינה המאוכלסת ביותר בעול  ,נבחרו
ביטויי כמו "שטיפת מוח" 51ו"אי לפרש בשו פני את הפלורליז הסיני כביטוי
מקביל לפלורליז המערבי .סי היתה רחוקה מ הפלורליז המערבי כרחוק מזרח מ
המערב .הפלורליז של מאו בא לגבש את הע הסיני סביב מנהיגותו של היו"ר מאו ולא
לאפשר באמת מגוו רחב של דעות ללא פיקוח" 52.ג קטעי המקורות שנבחרו מבני את
תמונת העול של התלמיד לעבר הבנת מהות המשטר הדיקטטורי ללא התייחסות לכלל
החיי במדינה המורכבת ,שעברה מהפכות לא מעטות ,ולצדדי חברתיי ופילוסופיי
של סי ותרבותה.

הצגה שטחית וסטריאוטיפית של היפני
למרות התרחבות המחקר ,ג בישראל ,על אודות אפריקה ,סי ויפ דבקו כותבי הדור
השני והדור השלישי של ספרי הלימוד באות מגמות ,לא מעט משו שתוכניות
הלימודי לא שינו את הדגשי לגבי חלקי עול אלה .בספרי הלימוד מהדור הראשו
ועד הדור השלישי מוצגת יפ כמדינה בעלת שאיפות מיליטריסטיות .הורובי .כותב
בספרו" :הע היפני מצטיי באומ .לב ,ברגש פטריוטי חזק ,במשמעת עיוורת כלפי
השלטונות" 53.זיו ,אטינגר ולנדאו 54מציגי את יפ כמדינה שאחרי ניצחונה על רוסיה ב)
 1905נשלטה על ידי חוגי צבאיי שהיו לה תוכניות כיבוש והרחבה 55.יפ בשנות
השלושי מוצגת כמדינה תוקפנית שפלשה למנג'וריה 56,עזבה את חבר הלאומי
וביקשה להשליט את עצמה על אסיה עקב שאיפות התפשטות.
59
כניסתה של יפ למלחמת העול השנייה 58וכניעתה.

57

לבסו $מוזכרות
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ב"עול במבו "#מתאר שחר את יפ כמדינה מיליטריסטית שנשלטה על ידי גורמי צבא
שחברו לגרמניה .הוא מסתפק במשפט סיו אחד המבהיר את כל כיוו כתיבתו" :יפ
שהיתה עד  1945מדינה מיליטריסטית ותוקפנית הפכה להיות מדינה דמוקרטית
60
ושוחרת שלו ".
ההתייחסות הבלתי מאוזנת ליפ והדגש על היסטוריה פוליטית וצבאית לצד בניית
נרטיב מסוי סביב האירועי בגרמניה הנאצית אינו מאפשר הרחבה של מגמות נוספות
הקיימות במחקר .בכתיבה על מלחמת העול השנייה בולטת המגמה של הצגת היפני
כע אכזר ,צמא ד  ,שוא $מלחמות ונטול רגש .כתיבה זו עשירה בביטויי כמו
"מיליטריזציה של החינו #ביפ ...מסר של עליונות גזעית ורוחנית של היפני  ...ניסיו
לטהר את החברה היפנית מהשפעה תרבותית זרה ...קונפורמיות יפנית ...רוח לחימה
לאומית ...מתאבדי הקמיקאזה" 61.בכתיבה על הרקע למלחמה מובלטי ביטויי
שמבני תמונה מכלילה ,כגו "יפ ...ראתה את המלחמה כמעט כדר #חיי " ,שלפיה כל
62

הע היפני שא $לקרבות.
ג נווה ,בספרו "המאה העשרי " ,מציג את יפ כמדינה בעלת שאיפות
אימפריאליסטיות וא $מציג לתלמידי שאלה בכיוו זה 63.בפרק על התמורות בשנות
השמוני מוצגי היפני כגור כלכלי עולה א #בעל "מערכות חברתיות קפואות
64

והסתגרות תרבותית".
שולה ענבר הקדישה בספרה פרק ליפ ,ואול למרות שהיא פורסת יריעה רחבה יותר
על הנטייה מערבה של יפ בסו $המאה ה) ,19א $היא דבקה ברעיו האופי המיליטריסטי
של יפ המסורתית ,ולטענתה ,לדת ביפ אופי סינקרטיסטי )צבאי( 66.המסר לקורא
65

הישראלי הוא של עוצמה צבאית ,של רצו לכיבושי  .ענבר מסכמת" :במשטר
הדמוקרטי כביכול של יפ היה חבוי גרעי המיליטריז שצמח הודות למשברי
הפנימיי והחיצוניי שפקדו את יפ בשנות ה) ...20התוצאה היתה חיזוק המגמה
67
המיליטריסטית והאימפריאליסטית שהובילה למלחמת העול השנייה".
התייחסות זו ליפ אינה מאפשרת הרחבה בהיסטוריה הארוכה המפוארת של אר .זו.
ב)עמי שילוני קובע כי כדי לרדת לסוד הצלחתה של יפ המודרנית ב) 150השני
האחרונות יש להבי את ההיסטוריה של החברה ואת תרבותה ,כפי שצמחו והתרקמו
באלפיי השני שקדמו לכ .#יפ המסורתית ,כפי שהתגבשה עד אמצע המאה ה),19
היא אחת התרבויות המעניינות והחשובות של המי האנושי ,קובע שילוני ,היא היתה
חלק מ הציוויליזציה הגדולה של מזרח אסיה ,שמרכזה בסי .יפ המסורתית לא היתה
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חברה קפואה .היא התפתחה כל הזמ והתאימה עצמה לנסיבות הפוליטיות והכלכליות
68
המשתנות.
שילוני מסביר ,שבמדינות המערב היה זלזול כלפי הישגיה של אנשי לא)מערביי
בתחומי מדע ,תעשייה וצבא ,וקובע שגישה זו גרמה לתיאור השלילי של היפני  .לדבריו,
יש במערב הרואי ביפני תופעה דמונית :ע אכזר וקשוח ,תל נמלי רוחשות ,חברה
של רובוטי נטולי אנושיות וזהות עצמית .לעומת יש העושי אידיאליזציה ורואי
ביפני צייתני המקדישי את עצמ למע ארצ  .דווקא היהודי צריכי להיזהר
69
מפני הדבקת תוויות כאלה לעמי אחרי  ,מציי שילוני.
מ המחקר הנוכחי עולה ,כי נטיית של כותבי ספרי הלימוד משלושת הדורות לקטלג
את היפני כע אלי השוא $לקורבנות ולהתפשטות טריטוריאלית נובעת ג מהצור#
להציב את היפני בצד כוחות הרשע )הנאצי ( בבניית הנרטיב היהודי והציוני וג מתו#
ההתנשאות שהיתה מנת חלק של בני אירופה שכתבו חלק ניכר מספרי הלימוד .ייתכ
שהדבר א $נבע מחוסר ידיעה של חלקי נרחבי בהיסטוריה של ע זה.
בספר הלימוד האחרו שיצא מהדור השלישי של כותבי ספרי הלימוד מתארת קציעה
אביאלי)טביביא את הפער בי היבשות .העול המערבי מוצג כעול מתפתח ע מגמות
חדשות ,בעוד "במדינות העול השלישי ,באפריקה ,באסיה ובדרו אמריקה ,שררו
ועדיי שוררי תנאי חיי קשי  ,ורבי מתי ממלחמות ,ממחלות ומרעב ממוש,#
הנובע מחוסר ידע טכנולוגי לעיבוד יעיל של המשק החקלאי ומרמת תיעוש נמוכה.
הניגוד בי העול המפותח והשבע לבי העול המנוצל והרעב מעלה בעיות מוסריות
רבות" 70.הצגה זו ,הלוקה בחד)ממדיות ובסטריאוטיפיות ,אינה מספקת לתלמיד די
הסברי על הפערי בי היבשות ובעיקר את הסיבות לכ.#

אפשר ג אחרת
גישה שונה לחלוטי ,שלא הצליחה לחדור לכתיבת ספרי הלימוד ,באה לידי ביטוי בספר
"סוגיות נבחרות בתולדות המאה ה) "20לחטיבה העליונה 71.בספר זה יש פרק שאינו
נכלל א $לא באחד מספרי הלימוד להיסטוריה כללית באר .ואשר ד ב"צפו ודרו
לקראת סו $המאה ה) ."20הפרק כולל ניתוח של חלוקת העושר העולמי ,ההבדלי
העמוקי בתחומי ידיעת קרוא וכתוב בי אזורי שלמי בעול  ,תוחלת החיי ,
שירותי רפואיי והיגיינה – כל זאת תו #על ידי ניתוח של החלקי העשירי והעניי
בעול והדגמת באמצעות ניתוח של הנעשה בהודו .הספר מכיל קטעי מקורות רבי
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וטבלאות .ייחודו בכ #שהוא אינו נוקט עמדה אירופוצנטרית אלא מנתח את הבעיות
הכלכליות והדמוגרפיות מנקודת מבט חברתית)תרבותית ומאפשר הסקת מסקנות
והמש #דיו .אלא שכאמור ,ספר זה הוא יוצא דופ בגישתו.
הענקת ידע רב יותר בכל ספרי הלימוד מהדור השלישי תו #הרחבה ניכרת של
ההיסטוריה של אפריקה ,של יפ ,סי ומדינות דרו אמריקה ואחרות היתה מאפשרת
לתלמיד הישראלי להבי את הפערי שנוצרו בי היבשות ובי העמי השוני לכל אור#
ההיסטוריה ,ביתר דיוק ותו #הבנת הרצ $ההיסטורי ,באופ שלא היה עושה עוול לחלקי
עול נרחבי  .המוסדות להשכלה גבוהה בישראל עשירי בחוגי ללימוד ההיסטוריה
של אזורי אלה ,ופרסומי לא מעטי יצאו תחת יד  ,ואלה היו יכולי לשמש את
כותבי ספרי הלימוד הישראלי האחרוני  .גישה זו צריכה היתה ג להיות נר לרגליה
של כותבי תוכניות הלימוד .ה היו חייבי להרחיב את הרפרטואר המוצע למורה
ולתלמיד על עמי אלה אל ֵמ ֵעבר לפרק הזמ של שנות השלושי עד שנות החמישי .
התלמיד הישראלי החשו $כיו לעול תקשורתי רב)ערוצי שואב מידע רב ,מגוו ועשיר
על עמי העול  ,והדבר זועק אל מול היריעה הצרה שמציעה לו תוכנית הלימודי
בהיסטוריה ובעקבותיה ספרי הלימוד.

סיכו
פאולו פררה ) (Freireקובע שחינו #הוא תמיד פוליטי ושהאליטות הדומיננטיות
משתמשות בבתי הספר לקד את סדר היו שלה .לטענתו ,לחינו #פוטנציאל להפו#
לאלמנט משחרר במאבק על אידיאות ובסיוע לנוער להביט בעול באופ נכו יותר
ולנתק את כבלי הלאומיות והפטריוטיות המעצבי את ספרי ההיסטוריה ואת שיעורי
ההיסטוריה 72.פוטנציאל זה אינו מוגש במערכת המדינה הלאומית המודרנית בגלל
השליטה המרכזית על מערכת החינו #ובמיוחד על הפיקוח עליה .זה ג המצב בישראל.
ספרי הלימוד ממלאי תפקיד מרכזי במשחק הפוליטי ,שכ ה יכולי לנטרל את
המחשבה הביקורתית של הקורא .מייקל אפל טוע שתוכ אידיאולוגי המשתק $מספרי
הלימוד הוא חזק במיוחד ,ושלטקסט כוח רב ביצירת הזהות של התלמיד עימו 73.על פי
אפל ,בתי הספר וספרי הלימוד ה סוכני רפרודוקציה וייצור של סוכני  ,ידע
ואידיאולוגיה 74התפקיד של ספרי הלימוד בשימור המצב הפוליטי הקיי והסדר
החברתי הנוכח מומחש ורלוונטי בעיקר בכל הנוגע לספרי הלימוד להיסטוריה ,כי כל דור
מבצע מאמ .ניכר להעביר את המסורות ומערכת האמונות לדור הבא .באופ מסורתי,
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ספרי הלימוד להיסטוריה נרתמו להוראת העבר הלאומי וליצירת הזדהות מוחלטת
עימו 75.מאז עליית מדינת הלאו באירופה במאה ה) 19היו ספרי ההיסטוריה בשימוש
המדינה כמכשיר לגלוריפיקציה של הלאו  ,לעיצוב זהותה הלאומית של המדינה
76
ולהצדקת המערכת החברתית והפוליטית.
בישראל ,מאז קו המדינה נטו כותבי ספרי הלימוד להיסטוריה כללית לתת מקו רב
יותר להיסטוריה פוליטית וצבאית ,לרוב על חשבו ההיסטוריה החברתית והתרבותית.
כל לומד התלמיד הישראלי היסטוריה שבמרכזה מהפכות ,מלחמות )בי אומות ודתות(,
קיסרי  ,מלכי  ,שליטי  ,התפתחויות פוליטיות ומאזני כוח מדיניי )ולעיתי דתיי (.
ספרי הלימוד כמעט שאינ נוגעי בהתפתחות של כתיבת ההיסטוריה .רק ספרי לימוד
הנוגעי לחטיבת הביניי  ,מהדור השלישי של הכותבי  ,מלמדי על שינוי בהתייחסות
לסוגיות חברתיות ,כלכליות ,תרבותיות ואחרות .נגיעות דומות נמצאות ג בספרי
הלימוד של החטיבה העליונה ,אול בעיקר לצורכי העשרת החומר הנלמד ,באמצעות
נספחי בצידי הספר או בסופי פרקי .
ספרי הלימוד נטו לאמ .נרטיבי הדומי במשמעות החברתית או ההיסטורית שלה
לנרטיב הציוני ,ובה מהפכות כמהפכה הצרפתית ,התואמת את אופי התרבות
הפוליטית הישראלית והאליטה השלטת בתקופת השלטו המרכזי הראשו של ישראל,
או המהפכה האמריקאית ,שתאמה את סיפור השחרור הציוני של האר .מידי הכובש
הבריטי ואת החלוציות בראשית ימיה של המדינה.
השימוש במתודה היסטורית לצרכי אידיאולוגיי כפי שהוא מתבטא בתוכניות
הלימוד ובספרי הלימוד להיסטוריה כללית בישראל מזמי בדיקה נוספת על מהות
החינו #האינטלקטואלי .מושאו הוא הפעילות השכלית של האד  .האינטלקט מטיבו
חותר לאמת ונכו תמיד לדחות סמכויות ולברר מחדש 77.חינו #אינטלקטואלי שנשלט
על ידי הכוונה אידיאולוגית הוא מראש הכרעה לטובת אחת החלופות ,והוא מפעיל כושר
חשיבה להצדקת חלופה זו בלבד ,וכ #אינו מפעיל את שאר הכשרי האינטלקטואליי .
אמנ הספרי מהדור השלישי של כותבי ספרי הלימוד משתמשי בפרשנות נרחבת,
מאתגרי את התלמיד על ידי שאלות והפעלות ,א #דומה כי ה מצומצמי מדי מכדי
להיות אתגר אינטלקטואלי נאות לתלמידי בוגרי  ,מחטיבת הביניי ועד סו $התיכו.
תוכניות הלימוד וספרי הלימוד בישראל הועמדו לשירות מטרות החינו #הממלכתי .ע
הקמת המדינה הוצגה העמדה זו כמכוונת לצורכי ביטחו ולש יצירת קולקטיב
ישראלי .ע התבגרותה של המדינה ,ראוי היה כי מתכנני תוכניות הלימוד יעמידו לנגד
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עיניה מטרות נוספות ,כמו פתיחת תוכנית הלימודי וספרי הלימוד לפרשנויות
נוספות ,ג א מרכז הסיפור ההיסטורי היה תולדות ע ישראל .ראוי היה לתת מקו
להבחנה בי עובדה לפירוש ,לפרספקטיבה שדרכה מסופר הסיפור ההיסטורי.
כמו כ ,ראוי היה כי כותבי תוכניות הלימוד וספרי הלימוד לא היו מחזקי בתלמיד את
הוודאות בסופיות ובמוחלטות של המידע ההיסטורי .אדרבה ,יש לתת מקו למחלוקת
בי היסטוריוני לגבי חלק מהסוגיות ,ג א לא כול .בדר #זו היה התלמיד נוכח
שמחלוקת היא חלק בלתי נפרד מהעיסוק המדעי ומאופ הבניית הידע .אני נוטה
להסכי ולאמ .את קביעתו של עודד שרמר כי "א ההוראה אינה מציגה את המחלוקת
כחלק בלתי נפרד מ המדע ומחיפוש הידע וא מעמדה הנזיל והמשתנה של הידיעה
המדעית אינו נחשב בעיניה ליתרו ,הרי היא תורמת ,בלי משי  ,לחיזוקה של הנטייה
78
הדוגמטית".
א $כי פרקי רבי בשיעורי ההיסטוריה בישראל נוגעי להיסטוריה הכללית ,זו
הוכפפה ,בעיקר מסיבות אידיאולוגיות)פוליטיות ,להוראת ההיסטוריה של תולדות ע
ישראל .נדמה כי עתה ראויה הכפפה זו לעמוד לבחינה מחדש .פרקי רבי בתולדות
העול  ,ובה התפתחות תנועות חברתיות ,תנועות אידיאולוגיות ,התפתחות היסטורית
של יבשות נוספות ,התפתחות מדינות מרכזיות כארצות הברית ,סי ,יפ והמשברי
באפריקה ובדרו אמריקה ראויי להילמד כיחידות עצמאיות .ראוי א $לבחו את
לימוד ההתפתחות ההיסטורית של כלכלת העול כדי לאפשר נקודת מבט רחבה יותר
לתלמיד הצעיר המשתיי #היו ל"כפר הגלובלי".
נית לאז בי פרקי היסטוריה חשובי אלה לבי המש #היותה של אירופה מרכז
לימודיו של התלמיד הישראלי ,מה ג שמערכת החינו #מבקשת להדק את הקשר בינו
לבי תרבות המערב ובינו לבי מורשת עמו ,שאירופה עומדת במרכזה .אי בבחינה כזאת
כדי לפגוע ברגשות ההזדהות שמבקשת המערכת הפוליטית לעורר אצל התלמיד לגבי
מורשת עמו.
העמדתה של אירופה כמרכז משמעותי של לימוד ההיסטוריה בישראל והכפפת פרקי
ההיסטוריה שנלמדי בתולדות אירופה כרקע להוראת תולדות ע ישראל מחמיצות
פרקי היסטוריה רבי שאינ נופלי בחשיבות  ,וכ מונעת מהתלמיד ללמוד על
ההתפתחות ההיסטורית שחלה בתמונת העול שלאחר מלחמת העול השנייה ובייחוד
אחרי נפילת הגוש הקומוניסטי .קברניטי החינו #ההיסטורי יכולי לשלב את רצונ
לטפח את הקשר הלאומי בי התלמיד הישראלי לבי מורשת יהדות אירופה ע הצור#
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להורות היסטוריה עולמית – בראיה רחבה – כדי לאפשר לתלמיד זה להבי כי מדינתו
ועמו ה חלק מקהילה עולמית גלובלית ,שכל העת עוברת תמורות .בדר #זו יהיה הידע
ההיסטורי עדכני יותר ויאפשר לתלמיד לקבל תמונת עול רחבה יותר – ללא פגיעה
בלימוד ההיסטוריה של ע ישראל.
עודד שרמר מזכיר את שאלת היחס ללא)יהודי ואת עמדת האתנוצנטרית
והפרטיקולריסטית של ישראלי רבי ושואל" :מה חלק של לימודי ההיסטוריה
בעניי זה? העיסוק ביחס של לא)יהודי לע היהודי במהל #הדורות מזַמ כמוב דיו
ביחס של היהודי לסביבת  .אבל היבט זה של הסוגיה אינו זוכה בדר #כלל לעיסוק
שיטתי בבתי הספר הממלכתיי  ...הטיעו שאי ההוראה יכולה להיות חפה מהשפעות
ערכיות ,משיפוט ערכי ומהשקפות אישיות הוא המחייב לחדול מלשוות לה אופי ניטרלי.
אדרבה ,ראויה היא לגלות בפני התלמידי את הנחותיה ,את מטרותיה הערכיות ואת
79
העובדה המכרעת שכל אחת מהנחותיה וממטרותיה אלה שנויה במחלוקת חברתית".
א $כי מבחינה פדגוגית ודידקטית לא יכולה ולא צריכה תוכנית הלימודי בהיסטוריה,
וספר ההיסטוריה בעקבותיה ,להפו #לשדה קרב מבלבל ולא מוב המכיל ריבוי סתמי של
דעות ופרשנויות היסטוריות בחברה מפולגת ,נית היה להפו #את תחו הדעת
ההיסטורי לפתוח יותר ורבגוני .היצמדות אל תוכנית ששירתה מטרות ע הקמתה של
שעוברת בהתמדה החברה הישראלית

חברה אינה מאפשרת התייחסות לשינויי
הדינמית.
ג במספר השעות המצומצ מוקדש ללימוד ההיסטוריה בישראל נית לבנות תוכנית
ובעקבותיה לכתוב ספרי שיהיו עדכניי יותר וישאפו להציג לפני התלמיד ידע היסטורי
רחב ,מבלי לפגוע בקשר ההדוק בינו לבי מורשת עמו ומדינתו.
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