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בשטח    חומר למחשבה   עזרה שנייה    פרספקטיבה    כנסים     ספרים      זיכרונות

יוכלו ליישם. אולי רצוי לפנות אל עובדי החינוך – מתוך 
היכרות  – בשפתם שלהם, מתוך  גילוי אמפתיה ממשית 
עם התנסותם השוטפת והמידית והכרה מלאה בה. תפיסות 
כאלה אכן מופיעות בחיבור, והשאלה המתעוררת היא אפוא 
מדוע אנו נזקקים למושג-העל. הוא מטשטש ומתסכל יותר 

משהוא מבהיר ומאפשר.
ד"ר עידן ירון הוא מרצה בכיר לסוציולוגיה במכללה 

האקדמית אשקלון ואנתרופולוג של בתי ספר

נאורות בחשכה 
עמוס הופמן, מהפכה של הרוח: נאורות ומהפכה 

בצרפת של המאה ה-18, רסלינג, 2012;
דניס שרביט )עורך(, האדם המשתחרר: הנאורות 
והמהפכה הצרפתית: מבחר מקורות, מצרפתית: 

שירן בק ואבנר להב, כרמל, 2013

"לתרבות", כתב ג'ורג' שטיינר, "יש תכונה מטרידה: 
היא נוטה להופיע בעתות משבר או מלחמה" )כשהתותחים 
רועמים, המוזות רועמות(. בתקופה שבה הנאורות בישראל 
ספרים  שני  הופיעו  אפשרי  כיוון  מכל  כמעט  מאוימת 
מצוינים על הנאורות )הצרפתית(. ספרו של עמוס הופמן 
"מהפכה של הרוח" הוא הספר היסודי ביותר שנכתב בעברית 
הנאורות  בין  הסיבתי  היחס  את  חוקר  הספר  זה.  בנושא 
למהפכה הצרפתית. היחס הזה, מתברר, אינו פשוט; הגותם 
של "הנאורים" לא חוללה במישרין את המפכה הצרפתית – 
המהפכה הצרפתית )בניגוד לשם הספר( לא הייתה "מהפכה 
של הרוח". אבל מהפכת הרוח – הנאורות – תרמה את חלקה. 
השלטון האבסולוטי בצרפת הגיע למבוי סתום ו"או-אז היו 
הרעיונות והעקרונות של הנאורות, שהיו באוויר שנים רבות 
לפני המהפכה, זמינים כתשתית אידאולוגית להצדקתה. עם 
זאת, עיקרי הנאורות לא היו יחידים ב'שוק' הרעיונות, וגם 

הם עצמם ניתנו לפירושים בכיוונים שונים" )עמ' 291(. 
בהקדמה ל"האדם המשתחרר" מגדיר דניס שרביט, עורך 
האסופה, את הנאורות כ"מעין סיעור מוחות שבמסגרתו 
עלו שפע של הצעות, תכניות, הגיגים, מחשבות, תיאוריות, 
שהמשותף להם הוא המאמץ להיטיב ולשכלל את ידיעת 
האדם והעולם בדרך אמפירית והשוואתית, במטרה לשפר 
אדמות,  עלי  לאושר  השאיפה  לאור  האנושי  הקיום  את 
תוך בחינה מחדש המוסדות, המסורות וההסדרים הנהוגים 
הראויות  הנורמות  וקביעת  מראשיתה,  האנושית  בחברה 
להתנהגותם של הפרט והכלל" )עמ' 16–17(. הספר מביא 
קטעים )הוא מקוטע מדי( מתוך הגותם של דוברים ידועים 

יותר ופחות של הנאורות. 
האם הנאורות נלמדת בשיעורי היסטוריה בבתי הספר 
שלנו? אולי בשיעור אחד או שניים. ישנן סיבות מצוינות, 

דוחקות ממש, ללמד אותה בשיעורים רבים. עכשיו ישנם 
גם אמצעים. 

לאכול בריא 
ולעשות ספורט 

עפרה ברנדס ועמנואל שטראוס )עורכים(, חינוך 
לחברה של תרבות ודעת: תמורות במאה ה-21 
והשלכותיהן, האקדמיה הלאומית הישראלית 

למדעים, 2014
במסגרת "היוזמה למחקר יישומי בחינוך" של משרד 
החינוך, האקדמיה הישראלית למדעים ויד הנדיב, התקבצה 
למדעים  הישראלית  באקדמיה  האחרונה  השנה  במהלך 
קבוצת חשיבה ברשות פרופ' מנחם יערי, כדי לנסח )עוד( 
העשרים  המאה  אל  החינוך  מערכת  את  שינחה  "נייר" 
ואחת. "הנייר" )חוברת בת 180 עמודים( בנוי על כשל לוגי 
שהפילוסופים מכנים "הכשל הנטורליסטי" – כשל נפוץ 
במיוחד בשיח החינוך המשתוקק לחלץ המלצות, אם לא 
ציוויים ממש, מתיאור המציאות ההווה והמתהווה. אנשים, 
כולל אנשים מלומדים, נכשלים בו כאשר הם מנסים להפיק 
ראוי ממצוי, ought מ-is; ובמקרה שלנו – לחלץ המלצות 
)מצוי(.  )ראוי( מתיאור של המאה העשרים ואחת  לחינוך 
נגיד, למשל, שהמאה העשרים ואחת היא מאה תקשורתית-

דיגיטלית; איזו המלצה אפשר לחלץ מזה? יהיו מי שימליצו 
לתקשב את בית הספר "עד לאוזניים", ואילו אחרים יגידו 
לסלק את אמצעי התקשוב מבית הספר )"יש להם מספיק 
החינוך  – התאמת מערכת  בבית"(. המתודה של המסמך 
מסמכים  אין-ספור  של  זו  כמו   – ואחת  העשרים  למאה 
דומים, לקויה מיסודה. הגדרת מטרת החינוך של המסמך 
נובעת  אינה   – ודעת"  "חינוך לחברה של תרבות   – הזה 
מטרות  והשלכותיהן".  ה-21  במאה  ה"תמורות  מתיאור 
החינוך מושפעות כמובן מהמצב, אך הן לא נובעות ממנו. 
במידה רבה המצב הפוך: תיאור המצב נובע מהמטרות או 

מושפע מהן. 
הכשל הצפוי מוביל להמלצות צפויות. המסמך שאינו 
מחדש דבר. הוא מלקט את תיאורי המאה העשרים ואחת 
המקובלים ומחלץ מהן המלצות מקובלות. ההמלצות טובות, 
אך טריוויאליות )בדומה להמלצה "לאכול בריא ולעשות 
ספורט"(; הן אינן מתלכדות לסיפור טוב )פוסטמן: "סיפור 
עתיר משמעות המספק הנחיה מוסרית, תחושת המשכיות, 
הסברים לגבי העבר, בהירות באשר להווה ותקווה לעתיד"( 
לו.  זקוקה  והמבולבלת שלנו  שמערכת החינוך התשושה 
לשר הנוכחי יש עוד "נייר" – שהופק לבקשת השר הקודם 

– לשים במגירה. 
יורם הרפז 

מושג ערטילאי ומתסכל
שלמה קניאל, אמפתיה בחינוך: חינוך באהבה, מכון 

מופ"ת, 2013

עידן ירון

השאיפה להשתית את העשייה החינוכית על מושגים 
להביא  עלולה  "אמפתיה"  או  "אהבה"  כגון  ערטילאיים 
לתסכולים ולמפח נפש, ולאו דווקא לקדם את מטרותיה. 
חשיבות רבה נודעת למניעת שחיקה של המילים המשמשות 
ולא  בשפתנו,  להיזהר  יש  החינוכית:  ולעשייה  להגּות 
לרוממה כדי שלא תהפוך למס שפתיים בלבד. ס' יזהר כבר 
הזהיר כי "אין לך שדה אנושי מלא מילים ריקות ונפוחות 
יותר משדה החינוך" )"פרידה מן החינוך", 1988(. בשדה זה, 
מילים ריקות ונפוחות מתבלטות לא פעם בשימוש ביחסים 

"משפחתיים" או "זוגיים" ובביטויי "אהבה" לסוגיהם.
בדברים שלהלן אתייחס לתפיסה של "אמפתיה בחינוך", 
אינם  כי דבריי  יודגש  קניאל.  דיונו של  העומדת במרכז 
מכוונים להעיד על חשיבות מפעלו של המחבר או להעריך 

את חיבורו, אלא להדגים את טענתי שלעיל.
המושג "אמפתיה" – שהספר מוקדש לו – עמום למדי. 
הוא מיוחס ליכולתם של אנשי חינוך לזהות את מצוקתם 
וסבלם של חניכים ואת נקודת מבטם ולהבין אותם )עמ' 7(. 
לטענת המחבר, "קשה להגדיר אמפתיה כשם שקשה להגדיר 
אהבה ואמונה" )עמ' 13(. עם זאת במישור קונקרטי יותר, 
מתברר שהדרישות המוצגות מתוקף מושג זה סטנדרטיות 
במידה רבה: "לכבד את החניכים, להתמסר להם, לגלות 
אהבת  ולהפגין  חום  להם  להעניק  כלפיהם,  אכפתיות 
הבריות" )עמ' 8(. כאשר המושג המופשט מפורק לרכיבים 

כאלה, קל יותר לדון בהם ולבחון את יישומם.
כדי לאפיין את האמפתיה ברבדיה העמוקים, המחבר 
משתמש במושגים כגון "נשמה", "נפש" ו"רוח": "התהליך 
 ;)8 )עמ'  חינוכית"  נשמה  של  אמתי  ביטוי  הוא  האמפתי 
"אמפתיה במיטבה היא רוחנית, בעלת נשמה מיוחדת שקשה 
לתארה במילים. נשמתה של האמפתיה אמורה לנוע על 
כנפי הנשמה והאהבה של איש החינוך" )עמ' 205(. בעיניי, 
ענייני "נשמה", "נפש" ו"רוח" נראים מטפיזיים – מופשטים, 
נסתרים, לא נתפסים, לא ממשיים. ואכן, המחבר עצמו מעיד 
כי "נראה שאת הדברים היפים והנשגבים ביותר בחיים, כמו 
אמפתיה ֵמרבית, איננו יכולים לראות, למשש או להבין אלא 
13(. למרות התחושה המעורפלת  לחוש אותם בלב" )עמ' 
שהם "עומדים ברומו של עולם", קשה להתייחס אליהם 

ולנהל את חיינו על פיהם.
מוָרה",  של  "מונולוג  המחבר  מביא  זו,  מגבלה  בשל 
הזה.  הערטילאי  המושג  משמעות  את  "לחוש"  המאפשר 

מכביר   ,)14 )עמ'  אמפתיה"  של  שיא  "המציג  המונולוג, 
מילים נשגבות של מוָרה צעירה כלפי תלמידה במצוקה: 
"איזו ילדה נפלאה את"; "את ילדה מקסימה וטובה ואין כמוך 
בכל העולם" )עמ' 14(. האם הדברים משקפים כנות ויושר? 
האם ייתכן גם שתלמיד או תלמידה לא יהיו כה נפלאים, 
מקסימים וטובים? ואם כך, כיצד ינהג כלפיהם איש החינוך? 
נראה לי שאם נאמץ מעט מהגישה האנגלית של ביטויים 
מאופקים )understatements(, גם הביטויים העילאיים 

)superlatives( שלנו יהיו אמינים יותר.
תמיהתי גוברת כאשר המחבר קובע כי "אמפתיה היא 
נשמת אפו של החינוך, כפי שאהבה היא נשמת אפה של 
הזוגיות" )עמ' 8(. האם ראוי לחבר בין יחסי זוגיות לבין יחסי 
איש חינוך-חניך )בהתאם לניסוח המועדף על המחבר(? הוא 
עצמו רואה לפחות הבדל בולט אחד ביניהם: "היחסים בין 
איש חינוך ותלמיד אינם מבוססים על שוויון ועל איזון בין 
הצדדים, בניגוד לזוגיות שבה יש דרישה וציפייה לאמפתיה 
הדדית" )עמ' 8(; ואפשר ככל הנראה למנות הבדלים רבים 

אחרים.
את  "להבין  המחבר,  מחייבת, לטענת  גישה אמפתית 
עולמו האישי של האחר כאילו הוא עולמנו" )עמ' 15(. אני 
תוהה אם גישה כזאת ממשית ואפשרית. במקום אחר הוא 
מתייחס ל"מפגש בין שני עולמות – של הנותן ושל המקבל", 
זיכרונות משלו  "לכל אחד מהם שפה משלו,  כי  ומבהיר 
ייחודי היוצר את הזיכרונות, מחבר אותם  ודקדוק פנימי 
ונותן להם פרשנויות שונות" )עמ' 20(. הניסוח המופיע מיד 
לאחר מכן נראה לי ממשי יותר: "להיות רגיש ]כלפי האדם 
ולהיות קשוב  בו,  או לפגוע  האחר[, מבלי להעליב אותו 

לרגשותיו, למחשבותיו ולהתנהגויותיו" )עמ' 15(.
להיות  שכדי  ואומר  הבור"  "משל  את  מביא  המחבר 
אמפתי, איש החינוך צריך "לרדת תחילה לבור כדי להבין 
את מצבו הפיזי והנפשי של הנופל וכדי לתמוך בו רגשית, 
ולאחר מכן הוא יוצא אל מחוץ לבור, אל הקרקע המוצקה 
שממנה אפשר למשוך ולהעלות את הנופל" )עמ' 21(. אם 
כך, נדמה לי שאיש החינוך יכול להישאר מלכתחילה על 
"הקרקע המוצקה" ומשם להעלות את הנופל אל פני השטח; 

אז גם תהיה לו שהות לתמוך בו רגשית.
נראה לי שהמפתחות הנדרשים להתרת הסבך הם מצד 
אחד עמדה אנושית בסיסית )הנשענת על מקורות יהודיים, 
כשם שהיא נשענת על מקורות הומניים כלליים(, ומצד אחר 
עמדה מקצועית המושתתת על התנסות. בדברים אלה אין 
כדי לפגוע בקביעה כי "אפשר בהחלט ללמוד, להשתפר 
ולהעלות את רמת האמפתיה, כל אחד ביחס לעצמו" )עמ' 8(.
מכיוון שמושג-העל "אמפתיה" מופשט ומעורפל כל כך, 
אולי ראוי לנו להזדקק לתפיסות ארציות ומעשיות יותר, 
העשייה  בשדה  הפועלים  והוראה  חינוך  שעובדי  כאלה 


