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המשתתפים בגיליון

 מגדר, החוקרת אילן בר יברסיטתבאונ דוקטורנטית בתר היא ליר יאהרונ שלומית ד"ר 
בות,בתר מיוצגות מוחלשות יותחברת קבוצות בוש באופן עוסק מחקרה ומדיה. בותתר

פורסמו ליר יאהרונ ד"ר של מחקריה בעולם.ו בישראל גיטלי,הדי במרחבו בוריהצי במרחב 
האקדמית, לפעילותה נוסף והמגדר. בותהתר התקשורת, בתחומי בין־לאומיים עת בכתבי 

 לאחרונה, אור שראו ספריה בין ב־תחומית.ר ויוצרת יסטיתפמינ פעילה היא ליר יאהרונ ד"ר 
יסטית"."לפרוש כנף" ו"הגדת פה סח פמינ

לחינוך בפקולטה לחינוך גהחו וראש יסודי לחינוך המחלקה ראש הוא הישראלי אדם ד"ר 
 מחקריו ב.אבי לת יברסיטתבאונ לחינוך הספר בבית מרצה וכן בוציםהקי סמינר במכללת 
ומשפחות הורים של יחסם גמתדו בנושאים עוסקים והמשפחה החינוך של גיהבסוציולו
 שינוי תהליכי בחינוך, אי-שוויון מגוונות, יותחברת בקבוצות והשכלה לימודים לחינוך, 

י פורמלי.גיים וחינוך בלתגופד

שימשה בוצים.הקי סמינר במכללת לחינוך הפקולטה יתדיקנ היא לוי־פלדמן אירית ד"ר 
מחקריה בחינוך". "הערכה ישנ לתואר יתהתוכנ כראש וכן וההערכה המחקר רשות כראש 

 חברה והיא בפרט, בחינוך בהערכהו בכלל ואחת העשרים למאה מורים בהכשרת עוסקים 
 כוללים פרסומיה אלו. לנושאים הקשורים מחקריים בפורומיםו מקצועיים יםגונבאר

בעולם.יאורטיים ואמפיריים, חלקם הגדול הוצג בכנסים בישראל ויים תמאמרים עיונ

כוללים העיקריים מחקרה תחומי בוצים.הקי סמינר מכללת שיאתנ היא במןלי ציפי פרופ' 
מגוון של יבהבכת והשתתפה כתבה במןלי פרופ' חינוכית. יותומדינ בחינוך הערכה 

האחרון ספרה בנושא. בותר הרצאות שאהנ וכן באנגליתו בעברית אלו בתחומים פרסומים 
2015 בשנת יצא ביסטית"הקונסטרוקטי ההוראה יביבנת מסע לדעת: להבין, "ללמוד, 
במועצה חברה במןלי פרופ' הייתה בעבר מופ"ת. מכון והוצאת המאוחד בוץהקי בהוצאת 
 יותלמדינ הקשורים ולנושאים חינוך שיאנ להכשרת כמומחית )מל"ג( גבוהה להשכלה 

ואיכות בהשכלה הגבוהה.

 יסודי ספר בית — יחד" "כולנא מנהלת ולמידה, חינוך אשת היא מיכאלי־רמון שרון 
ולמידה, תנועה — שלה המרכזיים והפיתוח ייןהענ תחומי בין ביפו. בי–עבריער יסטיהומנ
 גהבלו בעלת היא רמון מקום. מבוססת ולמידה בהוחשי אוריינות והתפתחות, חוסן 

 לי הלמידה והכיתה.והפודקאסט "חינוך גמיש" שעוסקים בהכנסת המציאות לכות
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 לת יברסיטתבאונו בוציםהקי סמינר במכללת לפילוסופיה מרצה הוא גלפרו שי פרופ'  
בעברית: ספריו זמננו. בת לפסיכואנליזה באבי לת במכון בין־תחומי ועמית ב,אבי

 אסתטיקה לאמנות: חינוך פילוסופיים, פטפוטים יטשה,ונ שפינוזה יקה:את רטוריקה, 
 )עורך, יחד עם דורית ברחנא־לורנד(. יקהואת
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דבר העורכים

 של 19 יליוןבג — ומסה ספרים ביקורות מחקריים, מאמרים — יםהמגוונ הטקסטים 
 סטודנטים בבקר זהות ביצירת בחינוך, יאוריהות בפרקטיקה עוסקים דעת ילויג

להגברת ישראליים במאבקיםו יתצרפת פילוסופית בהגות והדרוזי, ביהער זרמהמג
 הרדאר על הנמצאים נושאים של קליידוסקופ מעין יוצרים הם יחד המגדרי. השוויון 

יים בישראל.שי חינוך ושל פעילים חברתי והמקצועי של אנבתהמחש
בקריאה ,במןלי ציפיו לוי־פלדמן אירית המחברות, יוצאות הפותח במאמר 

באופן בישראל, החינוך במערכת ההערכה בברכי שינוי ליצירת חד־משמעית 
 ביסטיותפוזיטי ממתודות החינוך במערכת המתרחש המעבר את שישקף 

 גמההפרדי במסגרתוש התהליך על עומדות הכותבות ביסטיות.לקונסטרוקטי
 המביאה כזו הלומדים, של ביתאקטי למידה על המבוססת — ביסטיתהקונסטרוקטי

— התהליכית העבודה ואת למידהות למידת כל של יבותהתר הרקע את בוןבחש
הן הספר יבבת הן בלמידהו בהוראה בכורה של מקום האחרונות יםבשנ תופסת 

ההערכה בתחום — הכותבות טוענות — זאת עם ואולם מורים; להכשרת במוסדות 
המקדשות ביסטיותפוזיטי הערכה בפרקטיקות ונאחזת שמריה על קופאת המערכת 

 יאו־נ יותממדינ בענו לטענתן, בר,הד הלמידה. תהליך יפנ על המספרי הציון את 
 התחתונה השורה את ומקדשת ההערכה ימנגנונ את חוץ למיקור המעבירה ברליתלי

במןליו לוי־פלדמן ומהעולם, מישראל גמאותדו מתן תוך הסטטיסטיים. יםוהנתונ
בחלקוו בחינוך, ביסטיותקונסטרוקטי תפיסות ההולמות הערכה דרכי מתארות 
והנרחב, המיידי לאימוצן קוראות הן מאמרן של — באופיו יפסטיוהמנ — האחרון 

 על ביסטיתהקונסטרוקטי גמההפרדי של השפעתה בין הפער שלטענתן משום 
על יחסית גבלתהמו השפעתה ביןל הלמידה, ושל ההוראה של מעשיים בטיםהי

בצורה געופו והלמידה ההוראה בתחום שנעשים יםההישג את מבטל ההערכה 
חמורה במערכת החינוך. 

השינויים של בחינהל יהשנ המאמר ברעו עצמה החינוך במערכת לשינוי מקריאה 
סטודנטים. של מסוים זרמג בבקר לפחות הגבוהה, להשכלה יחס ַּב המתרחשים 

יבנ בםרו והדרוזי, ביהער זרמהמג סטודנטים כעשרים עם עומק ראיונות באמצעות 
שעברה הטרנספורמציה את בוחן הישראלי אדם גבוהה, להשכלה הראשון הדור 

 מתוך עצמי. למימוש לכלי יתחברת ביליותלמו מאמצעי הגבוהה ההשכלה תפיסת 
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הישראלי בוחן מואצים, שינוי תהליכי ברתהעו לאומי, מיעוט קבוצת של ההקשר 
ללימודים ביחס המשפחות של הפעולה דפוסי ואת יותהמשפחת הדינמיקות את 

עולה במאמר, בהרחבה המצוטטים הראיונות, מתוך הצעיר. הדור יבנ של ולהשכלה 
 שרשתאפ יתחברת ביליותלמו בטוח ימסורת אמצעי בהשכלה רואים ההורים כי 
 שייםחופ מקצועות ללמוד ילדיהם את מעודדים ולכן וכלכלית יתעסוקתת בותיצי
עצמי למימוש זירה באקדמיה רואים הצעירים מנגד דין. ועריכת רפואה גמתדו

"לא במקצועות בחירה באמצעות שלהם המרד את ומבטאים אישית, ולהעצמה 
המגדריים בטיםההי על עומד הישראלי ומתמטיקה. אומנויות גמתדו מעשיים" 

יצירת של יותר רחבה לתופעה גם הפרטיים המקרים את וקושר זו תופעה של 
ולאמץ האקדמי במרחב לבלהשת שואף אשר חדש, ודרוזי ביער יבינונ מעמד 

מהמשפחה, בהכרח מתנתק אינו אולם — ימודרנ בימער חיים וסגנון עולם תפיסות 
 את בקצרה הישראלי גןמע המאמר בסיום יווך.ות ביטחון של כאתר עדיין המתפקדת 

בים ודרוזים בישראל.בר הקורונה על סטודנטים ערהממצאים ביחס להשפעת מש
 קמפיין לוועדה", ילדה ל"הוספת המסע את עדתמת יליוןבג המתפרסמת המסה 

לשינוי — פרי שאנ לא עדיין אלו שורות יבתלכת שנכון — יםשנ חמש בן בוריצי
 הכרה מתוך והילדה". הילד לזכויות ל"וועדה בכנסת הילד" לזכויות "הוועדה שם 

— מגדריות ופרקטיקות תפישות כוח, יחסי של ייתםבהבנ השפה של בותהבחשי
2016 בשנת יהועמית ליר יאהרונ שלומית ביקשו — אותם לשנות ביכולתה וכן 

הילד לזכויות הוועדה שם את לשנות — צנועה ראשון במבט שנראתה מטרה לממש 
בהגנה שיש הייחודיות ואת השונה יהחברת יסיוןהנ את גם ישקף ששמה כך בכנסת 

לפרקים, משעשע גרפיאוטואתנו מסע מתארת ליר יאהרונ ילדות. של יהןזכויות על 
בישראל יותמשמעות יותבותתר תופעות יבשת אותו גנתומע ומכעיס, הזדהות מעורר 

לתקשורת בילהמו כערוץ יותהחברת הרשתות של מרכזיותן האחרונות: יםהשנ של 
מהשוליים מגדרי שוויון המבטאת שפה או א־מגדרית שפה של והמעבר שים,אנ בין 
בציטוטים שימוש תוך מראה, ליר יאהרונ יותהחברת לרשתות געבנו המרכז. אל 

בערוצי בורהצי עם הרשמי הקשר את מחליפים בורהצי נבחרי כיצד אותנטיים, 
להם שריםהמאפ ווטסאפ, ועד מפייסבוק יות,החברת ברשתות רשמיים לא תקשורת 

 מאחריות להימנע יסאג מאידך אך בפופולריות, ולזכות ישותנג יןלהפג יסאג מחד 
שנראה אף כי מוכיחה ליר יאהרונ של המסה בשפה, לשימוש געבנו יהם.להצהרות

 וזוכה הישראלית בוריותבצי ביםר חלקים בשתכו מגדרי שוויון המבטאת ששפה 
 חסומים עדיין הכנסת ועדות גמתדו ומוסדות רשמיים גופים הרי בה,ר גיטימיותלל
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 בחיים רשמי ללא הרשמי בין הפער של נוסף בטהי בכך לראות יתןנ יה.בפנ
בוריים בישראל.הצי

בטי של בספרה עוסקת זה יליוןבג המתפרסמת הראשונה הספרים ביקורת 
 20ה־ המאה של יתהצרפת בהגות למוות התשוקה לתהום: הכמיהה רויטמן, 
בחלק תשוקה לכדי עד יעהמג — למוות יחסם את מנתח הספר (.2020 )רסלינג,

 מוריס דרידה, ז'אק קוז'ב, אלכסנדר יים:צרפת פילוסופים שורת של — מהמקרים 
ודרכו בושו בשו חוזרת הכותבת שאליו בטאיי, ז'ורז' בעיקרו לאקאן ז'אק שו,בלאנ
כי מצא הספר, את שקרא ,גלפרו שי האחרים. מהפילוסופים חלק קוראת היא 

הציווי את מזכיר (,170 )שם, לחיות" יש כן פי על "ואף בסופו, המופיע הציווי 
את לעצמנו לתאר "עלינו קאמי, בראל אחר, יצרפת פילוסוף של ספרו את שמסיים 
 גישה,מד זו השוואה (.126 1990, ,סיזיפוס של המיתוס )קאמי, מאושר" סיזיפוס 

קאמי, של לספרו בדומהש רויטמן, של ספרה של יסטיההומנ האופי את בריו,לד
בספרה)ו יהמודרנ האדם של הקיומי מצבו אומלל כמה עד אותנו לשכנע מבקש 

האנושי. במצבש היופי את לראות לנו לקרוא כדי רק י(הפוסטמודרנ גם רויטמן של 
לחיים, בכמיהה ייםמסת ,לתהום הכמיהה שכותרתו ספר דווקא ,גלפרו טוען וכך, 

של יהטענות כל עם מסכים אינו גלפרו למוות. התשוקה את אף אליה שרותמת 
 ביןו בחיים בחרוי שהקוראים בין כי אומר הוא שלו הביקורת בסיכום אולם רויטמן, 

 והיכרות פילוסופית־פואטית חוויה להם זמןת רויטמן של הספר קריאת במוות,ש
ית במאה העשרים.בה עם ההגות הצרפתיינת ומעוררת מחשמענ

 יתגרנ דפנה )עורכת מקום מבוסס לחינוך ביליםש הספר את מבקרת רמון שרון 
מבוססי ולהוראה לחינוך שונות ייחסויותהת מאגד הספר (.2021 מופ"ת, מכון י,גנד

יבבתו מורים להוראת במכללות גדלו הולך מקום התופסות חינוכיות מתודות מקום, 
ביסטי.והאקטי הדמוקרטי החינוך — נוסף סמנטי לשדה ייחסותהת תוך הספר, 
והוא בע,ש בבאר קיי מכללת של בילים""ש במסלול קורסים בין כטיול בנוי הספר 

הצורך את גישיםמד הספר של יוהשנ הראשון השער שערים. לשלושה מחולק 
 מבוססת יסודות, כמערערת שמתוארת זמננו, בת במציאות מקום מבוסס בחינוך 

זו ישהג נוכח המקומי. של המשמעות את יםשונ יםבאופנ ומוחקת בליזציהגלו
משמעות יקהמענ הפיסי למקום "זיקה כי התפישה את מבטאים הספר כותבי 

שמצא דיואי, אצל כבר מצויה זו עמדה (.27 עמ' )שם, הפרט" של לזהותו ייחודית 
)שם, המקום" ותפקיד החיים, כמהות הלמידה "בתפיסת ללומד בחשו המקום כי 

 גיהגובפד שינוי לנו מציעים בילים""ש בילימו ,רמון כותבת זה, וממקום (49 עמ' 
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 אל הפונה הספר, בריה,לד סבילות. של גיהגוכפד ייחסיםמת הם שאליה גילה,הר
בה,חשי עבודה, יאופנ של עשיר מגוון ממחיש פורמלי, יבלתו פורמלי חינוך שיאנ

 את ולשנות לנוע להעז, ליצור, לנסות, בקורא שמפצירים ופרוייקטים התנסויות 
 י.בותי והתרשדה החינוך הישראלי בהקשרו החברת

 י, עורך ראשיפרופ' נמרוד אלונ
 ד"ר מעין מזור, עורך בפועל

 גאי, עורכת מדעיתליה שרד"ר עת
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