
'מחולל פוסט מודרני'1 הוא פרויקט אינטרנטי 
שמאפשר לייצר בלחיצת כפתור וירטואלי 
טקסט פוסט מודרני בעל חזות אותנטית 
אך נטול כל משמעות. האתר מערבל באופן 
רנדומאלי בנק של מילים אופייניות, בונה 
מהן משפטים מורכבים, מוסיף קצת שמות 
לכם  והרי  פיקטיביים,  וקישורים  מוכרים 
הגות פוסט מודרנית 'תקנית'. נדמה לעיתים 
שכתיבתו של ד"ר אילן גור זאב יכולה היתה 
כתיבתו  בטבעיות.  זה  באתר  להשתלב 
של גור זאב מסורבלת, עמוסת מינוחים 
ומתובלת במלאי של מושגים  עצמאיים 
אחרי  לעקוב  קל  תמיד  שלא  לועזיים 
הקשרים ביניהם. הבנת הרעיונות מצריכה 

בדרך כלל קריאה חוזרת ונשנית.

 ‰¯È˙Ò· ˙„ÓÂÚ ÂÈ¯Â·ÈÁ Ï˘ Ì˙Â˘È‚ ¯ÒÂÁ
 ¯·„· ˙ÂÂÈÚ¯‰ ÆÌ‰ÈÎ˙ÏÂ ÌÈ¯‰ˆÂÓ‰ Ì‰È„ÚÈÏ
 ˙ÂÚˆÓ‡·  ‰Ú„Â˙‰  ¯Â¯Á˘Â  È˙¯·Á  ÈÂÈ˘
 ¨̄ Á‡  ÍÂÈÁ  „̈‚Î˘  ÍÂÈÁÂ  ˙Â·¯˙  ˙¯ÈˆÈ
 ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÂÏ‡ ÈÙ· ÌÈÓÂ˙ÒÂ ÌÈÓÂÒÁ ÌÈ¯˙Â
 ¢˙Â˜˙Ú˘Ó‰ ˙Â˜ÈË˜¯Ù‰¢ Ï˘ Ô˙ÏÚÙ‰ ÏÚ
 Ì‰ÈÈ·Â ¯Â·Èˆ‰ Ï  ̆Â·Â  ̄·Â  ̄ÂÈÈ‰„ ≠ ÌÂÈ ÌÂÈ·

 ÆÌÈ¯Â‰‰ Ì‚Â ¨ÌÈ¯ÂÓ‰
 ‰˘ÚÓ‰  È˘‡  ˙‡  ¨ÔÎ  Ì‡  ¨̄ È˙ÂÓ  ·‡Ê  ¯Â‚
 ¯‚˙‡Ï „ÚÂ˘ ÁÈ˘Ï ıÂÁÓ ˙Â·¯˙·Â ÍÂÈÁ·
 ¯ˆÈÈÏÂ ˙È˘ÚÓ‰Â ˙È˙·˘ÁÓ‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ˙‡
 ˘¯‚Ó Ï˘ ÂÈ˙ÂÓ‡ ß„· ¯‚˙ÒÓÂ ‰ÂÂ˜˙‰ ˙‡

 ÆÈÙÂÒÂÏÈÙ‰ ÌÈ˜Á˘Ó‰
 ‡È‰  ß˙ÂÈ˙ÂÏ‚Ï  ÍÂÈÁ  ˙‡¯˜Ïß  ¯ÙÒÏ  Í¯„‰
 ˘È‚Ù‰Ï  ÔÂÈÒÈ·  ·‡Ê  ¯Â‚  Ï˘  ÛÒÂ  ÔÂÏ˘ÈÎ
 „‚‡Ó  ¯ÙÒ‰  ÆÂÈ˙ÂÂÈÚ¯  ÌÚ  ¯Â·Èˆ‰  ˙‡
 Ò¯Â˜Î ÚÈÙÂ‰Ï ÂÈ‰ ˙Â¯ÂÓ‡˘ ˙ÂÓÈ˘¯ ÂÎÂ˙·
 ÆÏ¢‰ˆ ÈÏ‚· ˙¯„Â˘Ó‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙¯‚ÒÓ·
 ·Â˘Á  „ÒÂÓ  ‰È‰  ˙¯„Â˘Ó‰  ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
 ‰ÏÎ˘‰‰  Ï˘  ‰ÓÏÂÚÏ  ‰ÙÈ˘Á  ¯˘Ù‡Ó˘

 È¯Â„È  ̆Æ‰¯È‰·Â ‰ÙÈ˜Ó ¨˙È˙ËÈ  ̆Í¯„· ‰‰Â·‚‰
 ¨Ì‰È˙Â·˜Ú· ¯Â‡Ï ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ÌÈÂ¯ÙÒ‰Â ÂÈ„¯‰
 ÂÏ ÌÈ¯˘Ù‡ÓÂ ·Á¯ ¯Â·ÈˆÏ „Â‡Ó ÌÈÈ·ÈË˜¯Ë‡
 ÌÈ˘„Á ˙ÂÂÈÚ¯Â ÌÈ¯˜ÁÓ ¨˙Ú„ ÈÓÂÁ˙ ¯ÈÎ‰Ï
 ˙¯‚ÒÓ· ˙Âˆ¯‰Ï ÔÓÊÂ‰ ·‡Ê ¯Â‚ Æ˙ÈÒÁÈ ˙ÂÏ˜·
 ÔÈ‡ ÆÍÂÈÁ‰ Ï˘ ‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ‰ ‡˘Â· ‰¯„Ò ÂÊ
 ıÈÙ‰ÏÂ ÛÂ˘ÁÏ ‰·Â˘Á ˙ÂÓ„Ê‰ ‰˙È‰ ÂÊ  ̆˜ÙÒ
 ıÈÓÁ‰  ·‡Ê  ¯Â‚  Í‡  ÆÌÈ·¯·  ÂÈ˙ÂÂÈÚ¯  ˙‡
 Ô‰ÈÏÚ ˙ÂÓÈ˘¯‰Â Â¯„Â˘ ‡Ï ÂÈ˙Â‡ˆ¯‰ ∫‰˙Â‡
 ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙¯‚ÒÓ· ¯Â‡Ï Â‡ˆÂ‰ ‡Ï ÂÒÒ·˙‰
 ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó ‰ÓÊÈ ß‚ÈÏÒ¯ß ˙‡ˆÂ‰ Æ˙¯„Â˘Ó‰
 ÈÙÎ© ¢˙ÂÊÂ‚ ˙ÂÁÈ˘¢ Ô˙Â‡ Ï  ̆¯Â‡Ï Ô˙‡ˆÂ‰ ˙‡

 Æ‰Ê ¯ÙÒ ˙¯‚ÒÓ· ®Ô˙Â‡ ‰ÎÓ ·‡Ê ¯Â‚˘

החזון  שיבה לגלות

 ‰˘ÚÓ‰  ˙‡  ·˜Â  ÔÙÂ‡·  ¯˜·Ó  ·‡Ê  ¯Â‚
 Æ˙È·ÈË¯ËÏ‡ ‰È‚Â‚„Ù ÚÈˆÓ ÏÈ·˜Ó·Â È̈ÎÂÈÁ‰
 ÏÎ· ˙ÁÎÂ‰ ¨ÏÓ¯Ó‰ ÍÂÈÁ‰ Ï˘ Â˙ÂÓÈÏ‡Ó
 ‡¯Â˜ ‡Â‰ Í̈ÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰È¯·‡ Á¢Ó¯
 È‚Â‚„Ù Ë˜ÈÂ¯Ù Ï  ̆ÂÂÈÎ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯¯Á˙˘‰Ï
 ÔÈ‡  Ô‡Î  „Ú  ÆÈ˙Â·¯˙≠·¯Â  È˙¯Â˜È·  È̈Ï˜È„¯
 ‰Î „Ú ÌÈ¯ÎÂÓ‰ ÂÈÓÂÒ¯Ù ˙ÂÏÂ·‚Ó ‚̄ ÂÁ ‡Â‰
 È‚Â‰ ·¯˜· ÁÂÂ¯‰ Â̈¯˜ÈÚ· ÈÓ„˜‡‰ ¨ÔÂÈ„‰Ó Â‡

 ÆÌÏÂÚ‰ È·Á¯· ß̇ È˙¯Â˜È·‰ ‰È‚Â‚„Ù‰ß
 Í¯„· ‰ÂÂÏ˙Ó‰ ß̈̇ È˙·È˘Á ‰·ÈˆÁß ‰˙Â‡Ï Ï·‡
 ÌÚÙ‰ ÛÒÂ ¨·‡Ê ¯Â‚ Ï˘ ÂÈËÙ˘Ó ÁÂˆÈÙÏ ÏÏÎ
 ˙„Ó˙Ó ‰ÓÈ‚Ï ¨ÌÈÈÈÚ‰ Ï˘ ¯È„˙ ÛÂ˘Ù˘ Ì‚
 ‰Ï‡‰ ˙ÂÂÈÚ¯‰ Ì‡‰ ∫˙ÈÓˆÚ ‰ËÈ·ˆÂ ÌÈÓ Ï˘

øÌÈÓÏÂÁÎ ÂÈÈ‰‰ øÌ  ̆ÌÈ·Â˙Î ˙Ó‡·

הגלות מתחילה בתוכו  
הערות על ספרו של אילן גור זאב: 'לקראת חינוך 

לגלותיות � רב תרבותיות, פוסט קולוניאליזם, וחינוך 
שכנגד בעידן הפוסטמודרני'. הוצאת רסלינג, 2004. 

 ניר מיכאלי

אבל לאותה 'חציבה 

חשיבתית', המתלווה בדרך 

כלל לפיצוח משפטיו של גור 

זאב, נוסף הפעם גם שפשוף 

תדיר של העיניים, לגימה 

מתמדת של מים וצביטה 

עצמית: האם הרעיונות האלה 

באמת כתובים שם? ההיינו 

כחולמים?

החינוך לגלותיות הוא בעצם 

חינוך שמרני לעילא ולעילא. 

לא "חינוך שכנגד משחרר", 

אלא דווקא חינוך חד ממדי 

כובל.

1 כתובתו של האתר:

http://www.elsewhere.org/cgi-bin/postmodern

חינוך  29



 ‡Ï ∫‰ÓÈ„˜ „Úˆ ÍÏÂ‰ ·‡Ê ¯Â‚ ‰Ê‰ ¯ÙÒ· ÔÎ˘
 ÔÂÊÁ ˜¯ ‡Ï È̈ÎÂÈÁ‰ ‰˘ÚÓ‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ˜¯
 Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÂ·‚ ˙‡ ˙ˆ¯ÂÙÂ ˙¯¯Á˘Ó ‰È‚Â‚„ÙÏ
 ·ÈˆÓ  ·‡Ê  ¯Â‚  Æ˜˙Ú˘Ó‰  È˙Ú„Â˙‰  ÔÂÚ·È˜‰
 Â‰ÓÂ Ǣ Â̄ · È·ÈË̄ ËÏ‡ È‚Â‚„Ù ‰ÂÂ˙Ó ‰Ê‰ ¯ÙÒ·
ÆÂÚÓ˘ÓÎ ÂËÂ˘Ù ≠ ˙ÂÈ̇ ÂÏ‚Ï ÍÂÈÁ ø‰ÂÂ˙Ó Â˙Â‡

 ÌÈÈÁ Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ˙ÂÎ˙È‰Ó ˘‡ÈÈ˙‰ ·‡Ê ¯Â‚
 ˙ÂÂ·È¯ ˙Á˙ ÌÈÈ¯ÒÂÓ ÌÈËÒÈÓÂ‰ ÌÈ„Â‰È
 Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ÌÎÒÓ ‡Â‰ ÆÌÈÈ„Â‰È ˙ÂÈ¯Á‡Â
 ÔÂÈÎ ˙‡ ‡Ï‡ ¯˘Ù‡Ó ‡Ï ‰Ê  ̆ÔÚÂËÂ ÈÂÈˆ‰
 ˙È¯ÒÂÓ‰ ‰·ÈË¯ËÏ‡‰ ¢ÌÈÏÂÂÓ Ï  ̆‰Ë¯ÙÒ¢
 ≠ ¢È¯ÂÙÒ‡È„ ÍÂÈÁ¢ ≠ Â„È„Ï ‡È‰ ‰„ÈÁÈ‰
 ˘Â„ÈÁ˘ ÁÈÓ ‡Â‰ Æ˙ÂÈ˙ÂÏ‚ÏÂ ˙ÂÏ‚Ï ÍÂÈÁ
 ‰Ó ˙ÚÎ ÆÁ¯Î‰ ‡Ï‡ ‰ÈˆÙÂ‡ ¯„‚· ÂÈ‡ ˙ÂÏ‚‰
 ¨ÌÈÏÎ· ÌÈ‡·‰ ˙Â¯Â„‰ ˙‡ „ÈÈˆÏ ‡Â‰ ¯˙Â˘
 Â¯˘Ù‡È˘ „ÂÚÂ ˙ÂÈÂ˘È‚̄  ¨ÌÈË¯„ËÒ ¨ÌÈ¯Â˘ÈÎ

 Æ˙ÁÏˆÂÓ ‰¯È‚‰Â ‰·ÂË ˙Â·Ï˙˘‰ Ì‰Ï
 ÂÏ  ÚÈˆÓ˘ ˙ÂÈ˙ÂÏ‚Ï ÍÂÈÁ‰˘ ‡È‰  È˙ÚË
 Ï˘ ‰ÈÒÈÒ· ˙‡ ˜‰·ÂÓ ÔÙÂ‡· ¯˙ÂÒ ·‡Ê ¯Â‚
 ÌÈ„„ˆ‰Â ˙ÂÂÈÚ¯‰ ˙‡ ¨˙È˙¯Â˜È·‰ ‰È‚Â‚„Ù‰
 ÏÎÏ ËÚÓÎ ÂÓˆÚ· ÛÈËÓ ‡Â‰ Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÈ˘ÚÓ‰

 ‡Â‰ ˙ÂÈ˙ÂÏ‚Ï ÍÂÈÁ‰ Æ˙ÈÓ„˜‡‰ Â˙·È˙Î Í¯Â‡
 ÍÂÈÁ¢ ‡Ï Æ‡ÏÈÚÏÂ ‡ÏÈÚÏ È¯Ó˘ ÍÂÈÁ ÌˆÚ·
 È„ÓÓ „Á ÍÂÈÁ ‡˜ÂÂ„ ‡Ï‡ ¨¢¯¯Á˘Ó „‚Î˘

ÆÏ·ÂÎ

שחרור או צייתנות אחרת? 

 ‡Ï ÌÓ‡ ¨ÏÓ¯Ó ÍÂÈÁ Ô‡Î ÂÏ ÚÈˆÓ ·‡Ê ¯Â‚
 „È˙Ú ˙¯·ÁÏ Ï·‡ ¨̄ ˜·Ó ‰˙Â‡  ̆‰ÂÂ‰‰ ˙¯·ÁÏ
 ˙¯·Á˘ ÔÂÂÈÎÓ ÆÂÏ ¯ÈÈˆÓ ‡Â‰ ‰˜ÂÈ„ ˙‡˘
 ÏÎ ¨˙È˙ÂÏ‚ ¨˙È¯ÂÙÒ‡È„ Â„È„Ï ‡È‰ „È˙Ú‰
 ˙Â¯Â„‰ ˙‡ ÔÈÎ‰Ï ‡Â‰ ÍÂÈÁÏ ¯˙Â˘ ‰Ó
 ÁÈË·‰Ï¢ ∫‰ÎÂ˙· ˙È˙ÈÈ  ̂˙Â·Ï˙˘‰Ï ÌÈ‡·‰
 ‰·È˘‰ ˙‡¯˜Ï ·ËÈ‰ ÌÈ„ÈÈÂˆÓ ÂÈ‰È ÂÈ„ÏÈ˘
 ˜Á˘Ó·  ÂÏÈÙ‡  ÁÈÏˆ‰Ï¢  ¨¢‰ÏÂ‚·  ÌÈÈÁÏ
 ¢ÈÂÂ˘ÎÚ‰ ÈÚ„Ó ÂÎË‰ ÌÏÂÚ·  ̆ È̈ËÒÈÏËÈÙ˜‰
 Ï˘ ‰ÈÈÂ‡¯Â ‰ÏÈÚÈ ˙ÂÏ‰˙‰Ï ¯È˘Î‰Ï¢ Â‡
 ¢È˙¯ÈˆÈ È˙‡ ÌÈÈÁ Á¯Â‡Ï ÆÆÆÈËÈÏÂÙ ÂÓÒÂ  ̃Ì„‡
 ÌÏÂÚ· ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÏÈÁÓ ˙ÂÈ˙ÂÏ‚Ï ÍÂÈÁ¢ Ì‚Â
 ˙Â˜ÈË˜¯ÙÏÂ ÔÂÈ‚È‰Ï ÂÏÂÎ ÛÂÙÎ‰ È˙Â·¯˙ ·¯
 ÌÈ¯È˘ÎÓ ÆÆÆ˙ÈËÒÈÏËÈÙ˜‰ ‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚‰ Ï˘
 ¨ÌÈÓÎÁÂ˙Ó  ÌÈ„ÈÁÈ  Ï˘  ‰ÏÈÚÈ  ˙ÂÏ‰˙‰Ï
 ‰ÓÎ· ˙Ú· ‰· ÌÈÈ˜˙‰Ï ÌÈÁÈÏˆÓ‰ ¨ÌÈ¯˙Ï‡Ó

 ¢ÆÆÆÌÈ¯˙ÂÒ Û‡Â ÌÈÂ  ̆ÌÈÈÁ È„·Â  ̄‰ÓÎÂ
 ‡Ï ‡È‰˘ ˙ÈÎÂÈÁ ‰˘Ó ÂÈÙ· ˘¯ÂÙ ·‡Ê ¯Â‚
 ÍÂÈÁ ¯ÓÂÏÎ ÆÂË ‰ÈˆÊÈÏ‡ÈˆÂÒ „·ÏÓ ˙¯Á‡
 „È˙Ú‰ ˙¯·Á· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙‡ ·Ï˘Ï Û‡Â˘‰
 ÍÂÈÁ ¨‰·ˆÚÏ ÈÂ‡¯˘ ÂÓÎ ‡ÏÂ ‡È‰˘ ˙ÂÓÎ
 ÌÈ¯„˙ÒÓÂ ÌÈ„˜Ù˙Ó ÌÈË˜ÈÈ·Â‡Ï Ì˙Â‡ ÍÙÂ‰‰
 Ï˘ Â˘Â„È˜ ÆÌÈ·ˆÚÓÂ ÌÈ¯ˆÂÈ ÌÈË˜ÈÈ·ÂÒ ‡ÏÂ
 Ô‡Î ‚ˆÂÓ ˙È˙ÂÏ‚‰ ‰ÈˆÙÂ‡· Ï‡Â„È·È„È‡‰
 Ï˘ ˙ÈËÒÈ·ÈË˜ÏÂ˜‰ ‰˙˙ÈÙÏÓ ˙Â¯¯Á˙˘‰Î
 ÌÈ„ÈÁÈ‰ ˙‡ ˙Ï·ÂÎ ‡È‰ ÌˆÚ·˘Î ¨˙ÂÂÈˆ‰
 ‰Ú„Â˙ ≠ ˙ÂÁÙ ˙˙ÙÂÏ ‰È‡˘ ¨˙¯Á‡ ‰Ú„Â˙Ï

 Æ˙ÈËÒÈÏÂÈˆ˜ÂÙ ˙ÈËÒÈÏËÈÙ˜
 ¨ÌÈÈ¯ÒÂÓ ¨ÌÈÈ˙Â·¯˙‰ ÂÈ˙ÂÈÊÁ˙Â ÂÈÁÂ˙È ıÂÓÈ‡
 È˜¯Ù· ÌÈ˘Â¯Ù‰ ÌÈ¯Á‡Â ÌÈÈËÈÏÂÙ ¨ÌÈÈÎÂÈÁ
 ˙˘Ó Ï˘ ÌÈÈÂÈÚ¯‰ ‰ÈÒÈÒ· ˙Ï·˜Â ¨̄ ÙÒ‰
 ÈÎÂÈÁ ÌÂÈ ¯„Ò ÌÈ·ÈÈÁÓ ß̇ È˙¯Â˜È·‰ ‰È‚Â‚„Ùß‰
 Ï  ̆Ì˙Â¯Ó ˙Ï·˜Ï ÍÂÈÁ ‡Ï ∫È˙ÂÏ‚‰ ‰ÊÓ ¯Á‡
 ‡˜ÂÂ„  ‡Ï‡  ¨‰È¯ÂËÒÈ‰‰Â  ˙Â‡ÈˆÓ‰  ÈÎÈÏ‰˙
 ˙È˘Â‡ ‰ÈÓÂÂËÂ‡Â ˙ÂÂ·È  ̄Ï  ̆‰ÁÓˆ‰Î ÍÂÈÁ
 ÍÂÈÁ  ‡Ï  Æ‰È¯ÂËÒÈ‰‰  ˙‡  ·ˆÚÏ  ÌÁÂÎ·˘
 ˙Â‡ÈˆÓ· ˙Â·Ï˙˘‰Ï ˙ÂÈÂÓÂÈÓÂ ÌÈÏÎ ˙˘ÈÎ¯Î
 ¨‰ÈÁÒÓ ‰˙Â‡ ÌÈ¯ÈÈˆÓ  ̆˙ÂÓÎ Â‡ ‡È‰  ̆˙ÂÓÎ
 ˙È‡ÓˆÚÂ ‰·Á¯ ‰Ú„Â˙ ˙˘ÈÎ¯Î ÍÂÈÁ ‡Ï‡
 Æ˙Â‡ÈˆÓ‰ Ï˘ ÌÈ„ÈÓ˙Ó ÔÂ˜È˙Â ‰¯ÈˆÈ Ì˘Ï
 ÏÂÏÎ ÔÎ  ̆˙Â‡ÈˆÓ‰ ÔÂ˜È˙Ï „‚ÂÓ ˙ÂÏ‚‰ ‚˘ÂÓ©
 ‰ÈÓÂÂËÂ‡Ó ˙·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡Ó ¯Â¯Á˘ Â·

Æ®˙ÂÂ·È¯ÓÂ

אמונה בחינוך היא אמונה 

ביכולת לעצב מציאות 

חברתית. לפיכך כל עיצוב 

חינוכי נגזר מתמונת עתיד 

חברתי מקווה. שחרור 

ממציאות יוליד בהכרח 

מציאות חלופית.

ובאותו זמן באירלנד

שטרסלר מתפעל מהקפיטליזם הסיני המביא צמיחה, מקומות עבודה 
ועליה ברמת החיים. בזמן שהתארח בסין, הוא גילה לפתע "רגישות חברתית" ושאל על 
הנפגעים מהקפיטליזם. מארחיו ענו לו בגירסה המקומית ל"כשחוטבים עצים ניתזים 
שבבים": "כשפותחים חלון נכנסים זבובים" (הארץ, 9.12.04). רוצה לומר: קפיטליזם, 

גלובליזציה, ליברליזציה, בסין, בארה"ב, בישראל, כאן, שם ובכל מקום והמחיר דומה. 
בכל מקום? לאו דווקא. הנה, בזמן ששטרסלר מספר לנו על "הזבובים הסינים" שלו, נוקטת 

זה כמה שנים ממשלת אירלנד מדיניות הפוכה, הבאה לידי ביטוי בפסקה זו:
"המטרה הכוללת המשותפת של כולנו היא להמשיך בהתקדמות לקראת מימוש חזון 
המועצה הלאומית לכלכלה ולחברה, היא הכללה כלכלית מבוססת על תעסוקה מלאה; 
פיתוח כלכלי עקבי ורצוף בר קיימא מבחינה חברתית וסביבתית; הכללה חברתית 
ומחויבות לצדק חברתי והתאמה רצופה לשינויים. לנו בממשלה אין כל ספק שההסכמה 
ההדדית המבוטאת בהסכם חדש זה היא לטובת כל בני עמנו ואנו מצפים לפעול בשיתוף 
פעולה הדוק עם השותפים החברתיים שלנו. אני מבקש גם לנצל הזדמנות זו להדגיש שנית, 
ביחד עם עמיתי, את המחויבות המתמשכת והאיתנה של הממשלה לשקוד על השגת 
הרווחה והשגשוג של האומה שלנו באמצעות תהליך הדו�שיח החברתי ואנו מצפים לדו�שיח 

רצוף על הנושאים בהם יש לנו עניין הדדי. " 
”פיטפוטי הבל סוציאליסטיים" יאמרו בוודאי שטרסלר ואחרים. פיטפוטים? העובדות 
מדברות בעד עצמן: מרמת תעסוקה של 1,100,000 עובדים/ות ב�1987 (וכ�232.000 
מובטלים) לרמת תעסוקה של כ�1,800,000 עובדים/ות ב� 2004 (גידול של 67%! ב�

14 השנים האחרונות). והאבטלה ירדה מ�7% ל�4.5% ב�2004. 
הסיבות העיקריות להצלחה:

· תרבות התנהלות כלל משקית מתואמת הכוללת ממשלה, מעסיקים, ארגוני עובדים, 
גורמים חברתיים וקהילתיים. הקמת מערך משותף לבחינת יישום ביצוע וניתוח משמעויות 

המדיניות הכלכלית. 
· מדיניות ממשלתית � משרד ראש הממשלה עוסק באופן ישיר בניהול חיי הכלכלה ובפיתוח 

ושימור מודל השותפות כנכס הכלכלי�חברתי המרכזי של אירלנד. 
· יצירת התנאים הבאים � השקעות גדולות של משקיעי חוץ; נגישות ישירה לשוק האירופי 
המאוחד הענק; השקעות גדולות בחינוך להכשרת כוח עבודה מתאים לתעשיות היצוא; 
מדיניות ממשלתית יזומה לעידוד תעשיות היצוא, הקטנת נטל מס הכנסה והעלאת שכר 

שהביאה להגדלת ההכנסה הפנויה ב�60% בין 1987 ל�2004.

קצה 
הקרחון
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 ¯Â‚ ¯„‰˙Ó Â·˘ È̈˙¯Â˜È·‰Â ¯¯Á˘Ó‰ ÍÂÈÁ‰
 Ì‰Ï Â˜ˆÈ˘ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ‡˘Â ÂÈ‡ ¨·‡Ê
 ‡Ï‡ ¨ÏÂÊÂ˜ Ô˙Âß‚Â  ‰¯È¯Ù ÂÏÂ‡Ù ÂÓÎ ÌÈ‚Â‰
 È˙ÈÈÙÎÂ ÌÈÏ‡ ÍÂÈÁÏ ‰‡ÂÂÒ‰ ˙˘  ̄ÌˆÚ· ‰ÂÂ‰Ó
 ‡Ï˘ ‰‡¯ Æ‡ˆÂÈ ‡Â‰ Â„‚ ÍÂÈÁ‰Ó ˙ÂÁÙ ‡Ï
 ‰ÈÙÎ‰ ÈÏ·ÎÓ ˙È˘Â‡‰ ‰Ú„Â˙‰ Ï˘ ¯Â¯Á˘
 ‰˙ÓÈ˙¯  ‡Ï‡  ÂÈÈÚ  „‚Ï  „ÓÂÚ  ˙ÈÎÂÈÁ‰

  Æ¢˙ÂÈ˙ÂÏ‚¢ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÎÂÈÁ ˙Â‡Ï˘Ï˘Ï

פדגוגיה ללא תמונת עולם אינה אפשרית

∫˙Â˜ÒÓ È˙  ̆‰ÏÚÓ ‰Ê‰ ÍÏ‰Ó‰
 ÌÈÈ˜ ÂÈ‡ ÂÓˆÚÏ˘Î ¯¯Á˘Ó ÍÂÈÁ ≠ ˙Á‡‰
 ÔÈ· È̈˘ÚÓ „ÚÈ Á¯Î‰· ÂÓˆÚÏ ·ÈˆÓ ÍÂÈÁ ÏÎ ≠
 ÍÂÈÁ· ‰ÂÓ‡ ÆÂ‡Ï Ì‡ ÔÈ·Â ¯‰ˆÂÓÂ Ú„ÂÓ ‰Ê Ì‡
 Æ˙È˙¯·Á ˙Â‡ÈˆÓ ·ˆÚÏ ˙ÏÂÎÈ· ‰ÂÓ‡ ‡È‰
 „È˙Ú ˙ÂÓ˙Ó ¯Ê‚ ÈÎÂÈÁ ·ÂˆÈÚ ÏÎ ÍÎÈÙÏ
 Á¯Î‰· „ÈÏÂÈ ˙Â‡ÈˆÓÓ ¯Â¯Á˘ Æ‰ÀÂÖ˜Ó È˙¯·Á
 ‰˘Â¯„ ˙È˙¯Â˜È·‰ ‰È‚Â‚„ÙÏ Æ˙ÈÙÂÏÁ ˙Â‡ÈˆÓ
 ÌÈÁÒÂÓ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ„ÚÈ Ï  ̆Ì˙ÂÓ„· ‰ÓÏ˘‰
 ÌÈÒÎ˙Ó Ì‰˘Î Â‡ ÌÈ¯„Ú ‰Ï‡˘Î ÆÌÈ¯‰ˆÂÓÂ
 ÂÈÏÚ ¯Ê‚ ¨ÌÈÏ˙Ï˙Ù ÌÈÁÂÒÈ Ï˘ ‰ËÚÓ·

ÆÌ˙Â‡ ÛÂ˘ÁÏÂ ÛÈˆ‰Ï
 ‰ÈÙÏ ¨‰È˘‰ ‰˜ÒÓ‰ ˙‡ ‰„ÈÏÂÓ ÂÊ ‰˜ÒÓ
 ÌˆÚ· ‰„ÚÂ ˙ÏÙ¯ÂÚÓ‰ ¢˙È˙¯Â˜È·¢‰ ‰·È˙Î‰
≠˙ÂÈÎÂÈÁ ˙Â¯ËÓ Ô˙Â‡ Ï˘ ÔÂÂÎÓ ˘ÂË˘ËÏ
 È˜Â˜ÈÊ· ÌÈÈÎÂÈÁ‰ ÌÈ„ÚÈ‰ ÍÂÒÈÓ Æ˙ÂÈ˙¯·Á
 Æ‰ÎÒ  ‰ÂÂ‰Ó  ÌÈ¯¯Á˘ÓÂ  ÌÈÈ˙¯Â˜È·  ¯ÂÈ„
 ˙ÂÂ·È¯Â ˘ÙÂÁ Ï  ̆˙·ÊÂÎ ‰Ú„Â  ̇¯ˆÂÈ ÍÂÒÈÓ‰
 ˙‡ ÏÈÏÒÓÂ Ï·ÂÎ ‡Â‰ ÏÚÂÙ·˘Î ÏÂ·‚ ‡ÏÏ
 ÁÒÏ Û̈Â˘ÁÏ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÍÒÂÁ ÍÂÒÈÓ‰ Æ‰Ú„Â˙‰
 ˙ÂÓ˙˘Î Æ‰ÂÂ˜Ó‰ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓ  ̇˙‡ ˜È„ˆ‰ÏÂ
 ˙Â¯ÈÁÎ  ‡Ï‡  „̈ÚÈÎ  ˙ÁÒÂÓ  ‰È‡  „È˙Ú‰
 ¨ÌÈ¯ÒÂÓ ÌÈË·È‰· ˜ÂÒÚÏ Í¯Âˆ ÏÎ ÔÈ‡ ¨˙ÈÚ·Ë
 ˙‡ ˙ÓÚÏ Í¯Âˆ ÏÎ ÔÈ‡ ÆÌÈÈ˙¯·Á ¨ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰
 ˙ÂÂ˜Ó ÌÏÂÚ ˙ÂÂÓ˙ ÏÂÓ ÂÊ‰ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓ˙

 Æ˙ÂÙÒÂ
 ÂÈ„ÚÈ ˙‡ Û˘ÂÁ ˙ÂÈ˙ÂÏ‚Ï ÍÂÈÁ‰ ÔÂÊÁ˘ ‰Ó„
 ÆÌÈÙˆ‰Ï ·‡Ê ¯Â‚ ‚‡„ ‰Î „Ú˘ ÌÈÈ˙¯·Á‰
 ÈÂÁËÈ·‰ „ÒÓÓ‰Ó Ï·È˜˘ ‰ÓÊ‰‰˘ ‰‡¯Î
 ˙‡ ‰˙¯È‚ ÍÂÈÁ‰ Ï  ̆‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ‰ ÏÚ ˙Âˆ¯‰Ï
 ¯Â‚ Æ‰‡ÂÂÒ‰‰ ˙ËÈÓ  ̆È„Î „Ú ÌÈÒÈ¯˙Ó‰ ÂÈ¯ˆÈ
 ˙È‡Î„‰ ¢‰ÈÏÙ‡Ó‰ ·Ï¢· ÏÂ˙˘Ï ˘ÙÈÁ ·‡Ê
 ÏÈ·Â‰ Ë‰Ï‰ ÆÔ˙È  ̆‰ÓÎ „Ú ÌÚÊ ¯¯ÂÚÓ ÌÂÈ ¯„Ò
 ÔÈ·Ï ÂÈ· ÌˆÚ·˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ÛÂ˘ÁÏ Â˙Â‡
 Ì‰È  ̆∫·  ̄Ï„·‰ ÔÈ‡ ÈË¯ÙÒÂ ÌÈÏ‡ „ÒÓÓ Â˙Â‡
 ˙ÂÓ˙Ï ÌÈ‡·‰ ˙Â¯Â„‰ ˙ÏÏÒ‰· ÌÈÈÈÂÚÓ

 ‰ÂÂ‰Ó ÍÂÈÁ‰  ̆ÌÈÈÓ‡Ó Ì‰È  ̆¨˙·˙ÎÂÓ ÌÏÂÚ
 ÔÂÓË Ï„·‰‰ ÆÂÊ ‰ÚÓË‰ÏÂ ‰Ï·Â‰Ï ÏÈÚÈ ¯È˘ÎÓ
 Â˙ÂÓÈÏ‡ „ÂÚ· Æ„È˙Ú‰ ˙ÂÓ  ̇Ï  ̆‰˙‡Â··· ˜¯
 Â˙·È̇ Î ˙ÂÎÊ· Ì‚ ‰Ù˘Á È„ÒÓÈÓ‰ ÍÂÈÁ‰ Ï˘
 Ï˘ ‰˙ÂÓÈÏ‡ Â̈ÓˆÚ· ·‡Ê ¯Â‚ Ï˘ Â˙Â‚‰Â
 ‚˘ÂÓ· ‰ÙˆÂ‰ ˙È·‡Ê≠¯Â‚‰ ÍÂÈÁ‰ ˙˘ÈÙ˙
 Æ˙ÂÚ˙Ú˙ÓÂ ˙ÂÏ·¯ÂÒÓ ˙ÂÈÂÁÒ˙‰·Â ¯Â¯Á˘‰
 ‰Ï˜˘ÓÓ Á¯Â· ÂÈ‡ È„ÒÓÓ‰ ÍÂÈÁ‰ „ÂÚ·
 ¨˙ÂÂ·È¯Ó ˙Ú·Â‰ ˙È·ÈË˜ÏÂ˜‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ï˘

ÆÂÊ ˙ÂÈ¯Á‡ ÏË·Ï ·‡Ê ¯Â‚ ˘˜·Ó
 Æ„‚Î  ̆ÏÓ¯Ó ÍÂÈÁ ‡ÂÙÈ‡ ‡Â‰ Â̇È̇ ÂÏ‚Ï ÍÂÈÁ

 ÌÈÈÁ· ÔÂÏ‡ Ï‡‚È ÁÈË‰˘ ÌÈ¯·„ ÏÚ ‰Ê¯Ù¯ÙÎÂ
 „È‚‰Ï Ô˙È  ¨˙ÈËÈÏÂÙ‰ ÂÎ¯„ ˙ÏÈÁ˙· ÔÂÓ¯
 „·ÏÓ Â· È˙¯Â˜È· ‰Ó ∫·‡Ê ¯Â‚ Ï  ̆Â˙Â‚‰ ÈÙÏÎ

ÆÆÆÂÈ˙ÂÈÂÁÒ˙‰

מה זו הגלותיות הזו?

 Â˙·È˙ÎÏ ‰˘„Á ˙ÂÚÓ˘Ó ˙Â˜ˆÂÈ ‰Ï‡ ˙Â·Â˙
 ÂÈÓÂÒ¯Ù· ¯ÊÂÁ ÔÂÈÚ Æ·‡Ê ¯Â‚ Ï˘ ˙Ó„˜ÂÓ‰
 Æ‰Î „Ú ÌÂ˙Ò ‰È‰˘ ‰Ó ˙‡ ˙ÚÎ ¯È‰·È ÌÈ·¯‰
 ˙È·‡Ê≠¯Â‚‰ ˙È˙¯Â˜È·‰ ‰È‚Â‚„Ù‰ Ï  ̆‰È¯˜·Ó
 ¨˙È·ÈË˜Â¯ËÒÂ˜ ‰„ ‡È‰ ÈÎ ¯‡˘‰ ÔÈ· ÂÚË
 ÈÎÂÈÁ ÔÂÊÁ ‰¯ÒÁ ‡È‰ ÈÎÂ Æ„·Ï· ˙ˆ˙ÓÂ ˙¯·Â˘
 ·˙Î· ÏÏÂÎ ¨ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÓÂ˜Ó· ≤Ǣ ¯ÂÚÓÂ ‰·Ó
 ˙È˙¯Â˜È·‰ ‰È‚Â‚„Ù‰ „‚Î ·˙Î ¨‰Ê  ˙Ú
 ÏÚ ¯È‰ˆÓ ÂÈ‡ ‡Â‰˘ ˙Â¯ÓÏ˘ ˙È·‡Ê≠¯Â‚‰
 ¯„Ò ¨‰ÊÎ ÔÂÊÁÏ Ú„ÂÓ ÂÈ‡ Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ ÍÎ
 ¯„‚ÂÓ È˙¯·Á ÔÂÊÁ ¯ˆÈÈÓ È¯„ÂÓ≠ËÒÂÙ‰ ÌÂÈ‰
 ÌÏÂÚ‰ ˙˘ÈÙ  ̇˙‡ ‡˜ÂÂ„ ÌÏÂ‰ ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡·˘
 ˜Â¯ÈÙ‰˘  ¯ÓÂÏÎ  Æ˙ÈËÒÈÏËÈÙ˜  ˙ÈÏ¯·ÈÏ‰
 ‰˘ÚÓÏ˘ ‰¯Â‡ÎÏ ˜Â¯ÈÙ ˜¯ ‡Â‰ ‰· ÚÈÙÂÓ‰
 ˙˘ÈÙ˙ ˙‡ ‡ÈÏÙ‰Ï Ì‡Â˙‰ ÌÂÈ ¯„Ò Ì„˜Ó
 ˙ÂÚˆÓ‡·  Æ˙ÈËÒÈÏËÈÙ˜  ˙ÈÏ¯·ÈÏ‰  ÌÏÂÚ‰
 ÌÈÈÎÂÈÁ‰ ÌÈˆÂ¯Ú‰Â ÌÈÈ˙ÂÏ‚‰ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙ÙÈ˘Á
 ˙Â¯Â˜È·‰ ÈÎ ·‡Ê ¯Â‚ ÁÈÎÂ‰ ¨‰ÈÏ‡ ÂÏÈ·ÂÈ˘
 ÌÈÓ„˜ÂÓ‰ ÂÈÁÂÒÈ Ï  ̆Ì‰È˙ÂÈÚ· ˙‡ Â‰ÈÊ ÂÏÏ‰

 Æ˜ÈÂ„Ó· È„
 ‰Ê Ï‡ ÈÎÂÈÁ‰ ¯Â˘ÈÓ‰Ó ˙ÚÎ ¯Â·ÚÏ ÍÈ¯  ̂ÔÂÈ„‰
 ¯˙È· ÂÂÊÁ ˙‡ ÁÒÏ ·‡Ê ¯Â‚ ÏÚ Ì˘ ÆÈ̇ ¯·Á‰
 ÁÒÏÂ ·Â˘Ï ÂÈÏÚ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ˜  ̄Æ˙ÂÈ·˜ÚÂ ‰¯ Â̆È

 ÆÔÂÊÁ Â˙Â‡ ˙‡ Ì„˜˙  ̆˙ÈÎÂÈÁ‰ ‰ÈÈ·‰‰ ˙‡
 Â̈Ï ‰˜È ‰ÊÎ ÈË¯‰Â˜Â ÌÏ˘ ÁÂÒÈ Â̈˙ËÈ˘Ï
 ‰È¯ÂËÒÈ‰·  „Â·Î  Ï˘  ÌÂ˜Ó  ¨ÌÈÓÈ‰  ˙Â·¯·
 Ô·¯ÂÁ  ¯˘·Ó  ¨‰È„Ó‰  ı˜  ‰ÊÂÁÎ  ˙È„Â‰È‰
 ÔÏÈ‡ Æ̆ „Á˙Ó‰ È˙ÂÏ‚‰ ÍÂÈÁ‰ ‰‚Â‰Â ˙ÂÂÈˆ‰
 ÌÈÏÚÙÓ‰ ˙¯˘¯˘· ‰ÈÏÂÁÎ Ê‡ ÚÈÙÂÈ ·‡Ê ¯Â‚
 ·Èˆ‰  ̆ÈÓÎ ‡ÏÂ ÌÈÈ‡Î„‰ ÌÈÈÎÂÈÁ‰ ÌÈÈÂÈÚ¯‰

 ÆÌ‰ÈÏ‡ ‰·ÈË¯ËÏ‡
ÆÌÁÂ ˙ÂÏ‚‰ ÔÈ··

גור זאב חיפש לשתול ב"לב 

המאפליה" הדכאנית סדר יום 

מעורר זעם עד כמה שניתן. 

הלהט הוביל אותו לחשוף את 

העובדה שבעצם בינו לבין 

אותו ממסד אלים וספרטני אין 

הבדל רב.

2 למשל במספר דיונים בכתב ובעל פה 

בין אילן גור זאב לנמרוד אלוני.

הכתיבה ה"ביקורתית" 

המעורפלת נועדה בעצם 

לטשטוש מכוון של אותן 

מטרות חינוכיות�חברתיות. 

מיסוך היעדים החינוכיים 

בזיקוקי דינור ביקורתיים 

ומשחררים מהווה סכנה.

ניר מיכאלי הוא 

מורה במכון "כרם" 

להכשרת מורי 

תיכון ודוקטורנט 

בביה"ס לחינוך

nir-mic@zahav.net.il
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