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 על הוראה ביקורתית של ספרות –לא על היופי לבדו 

 מלאך-עמי דהנר "ד: מאת

 הוצאת הקיבוץ המאוחד, 'מגדרים'סדרת : יבאב-תל

 

 יעל פויסר "ד: סקירה

 

סמו לפניו לא פור .אודה בפה מלא שחיכיתי לפרסומו של ספר זה משום שהוא חלוץ בתחומו בישראל

 . ותהוראת הספרפדגוגי את ופי ופילוס, היסטוריחקרו מהיבט ספרי עיון ש

גישות להוראת הספרות  לבחוןהן  יותומטרמלאך ו-הספר מתבסס על מחקר הדוקטורט של נעמי דה

ניתן לשלב וליישם את כלליה  וכן לדון באופן בו בישראל לאור תיאוריות בתחום החינוך והספרות

 .הפדגוגיה הביקורתית בהוראת התחוםורעיונותיה של 

-מבקשת נעמי דה, על אף העיסוק בתיאוריות של תרבות וספרות ובתורות חינוכיות, בלשון ברורה

 .גשר בין מגדל השן האקדמי לשדה הפרקטי של הוראת הספרות בכיתות בית הספר מלאך לבנות

 

החלק הראשון מבסס את התחום התיאורטי ומציג שלוש תיאוריות פדגוגיות שהתפתחו במהלך 

פרקי מבוא אלה מבססים את עולם . למחקר הספרות והתרבותוקשת של גישות  02-המאה ה

גישתה של , המושגים התיאורטי על בסיסו מבקשת נעמי לפתח את גישתה שלה להוראת הספרות

אם ניתן . חלקו השני של הספר מתמקד בהוראת הספרות וכאן עיקר תרומתו. הפדגוגיה הביקורתית

קורות אחרים וניתן גם לקבל מידע מסודר ומאורגן במ 02-לקרוא סקירה על גישות חינוכיות במאה ה

בארץ הרי שמחקרים על התפתחות התפיסה של הוראת ספרות , על גישות לחקר התרבות והספרות

 . דיים ומחקרה של נעמי מגשר בין כולם ומעמיק בבדיקהאהם מעטים וספור

 

דה של הבדיקה הוא מיקו. ןיהבינבהוראת הספרות ומשווה  ,כניותת, המחקר מציג ארבע תקופות

עמד בראש הוועדה )' כנית שקדת'וכונתה , 9191זו שפורסמה בשנת , כניות האחרונותבשתי הת

ה עמדבראש ועדת התוכנית )' כנית שמירת'וכונתה  0222וזו שפורסמה בשנת ( פרופסור גרשון שקד

ה במהלך שנות ראלאומי של יצירות שנבחרו להו-את הדגש הערכי מציגהנעמי (. פרופסור זיוה שמיר

-ויאכתגובה ברורה לתיאוריה הנ' תכנית שקד'מדגימה את צמיחתה של , השישים והשבעים

, ועוד מעט אחר כך שישיםעד שנות ה ששלטה בעולם הספרות( הביקורת החדשה)קריטיסיסטית 

תוכנית 'על ניסוח מטרותיה ותכניה של ( הליבראלית)' תגובת הקורא'ומראה את השפעתה של גישת 

 .'רשמי

עוסק בהוראת הספרות ברוח הפדגוגיה , בו נשמע קולה הייחודי של החוקרת, הפרק הרביעי

נסקרות גישותיהן של תנועות ותיאוריות זה בפרק . וכפועל יוצא הוא בודק את הקאנון, הביקורתית

-ת אנטיועבור דרך הגישה המרקסיסטית ועד לגיש, למן הגישה האסתטית, שונות אל שאלות הקאנון

בין יוצרים , מלאך מתייחסת לשאלת האיזון בין יוצרים ליוצרות-דהנעמי . וניות בנות זמננוהגמ

כמו כן היא מעלה . ואף דנה במחלוקות שזכו להדים תקשורתיים בשאלות אלה' מזרחיים'ל' מערביים'

של העבר או פתיחה ' נכסי צאן ברזל'האם הוראת : את שאלת השימור מול החידוש של הקאנון

ביטול  האם? 'גבוהה'האם לימוד ספרות ? הנמצאת ברשימת רבי המכרועכשווית פופולארית  לספרות

 ?'נמוכה'ל' גבוהה'אבחנות בין ספרות 
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כניות הלימודים בזכות פתיחתה של רשימת הקריאה בתמשמעית -מלאך מציגה עמדה חד-נעמי דה

ספרות לות פופולארית  ולספר, למדע בדיוני: אנרים שעד כה לא חדרו אל מעבר לדלת הכיתה'לז

עולים , היא קוראת להוספת יצירות פרי כתיבתן של נשים ופרי כתיבתם של יוצרים ערבים. בלשית

. אך לא רק פתיחת הקאנון מול עיניה אלא גם חשיפת שיקולי הדעת בדבר בנייתו.  חדשים ומזרחיים

" ?מדוע היא נבחרה להוראהלשם מה אנו לומדים יצירה זו ו"היא מדגישה את חשיבות הדיון בשאלה 

הדיון  ,עבורה. כשאלה שתעמיד בקדמת הבמה שיקולים ספרותיים בצד שיקולים חברתיים ופוליטיים

פתיחתו של קאנון  .בקאנון הנלמד בבית הספר הוא דלת לדיון על זירות של כוח ומאבק בחברה

ת להשמעת קולם משמעה גם פתיחתו לבחירה של תלמידים ובכך מתן הזדמנו ,היצירות להוראה

 .שלהם

 

ממליצה  ,בנוסף לדיון בקאנון היצירות הנלמדות בבית הספר והצבעה על מורכבות הסוגיה של בנייתו

היא ממליצה על אימוץ בין היתר . מלאך על קשת של אסטרטגיות וגישות להוראת המקצוע-נעמי דה

אל מעבר ' מגרש הדיונים' על הרחבת, הגמונית של יצירות הגמוניות-קריאה אנטי', קריאה מתנגדת'

מנויות בשל הזיקה ההולכת וגוברת בין תחום מדעי החברה והאעבר ספרותי אל -לתחום האסתטי

תחומים אלה ואף ממליצה ללמד ספרות לאורן של תיאוריות תרבותיות המרחיבות את העיסוק 

הכתיבה  חיזוקהמלצה חשובה נוספת היא  .בטקסט הנלמד אל עבר תפיסות חברתיות ותרבותיות

 .ולקיחת אחריות השמעת הקול האישי, גיבוש עמדה, תגובההכתיבה כ; כדרך של תגובה ספרותית

 

כמו גם אחרות בספר , בכותבי שורות אלה: "מלאך את הדברים הבאים-כותבת נעמי דה 969בעמוד 

]...[ עם עמדתה של הפדגוגיה הביקורתית ת והאידיאולוגית אני חשה כי למרות הסכמתי העקרוני ,זה

ייתה במידה הדבר קשור כמובן להיותי תוצר של מערכת חינוך שה. קשה לי עדיין לקבל ולעכל אותה

הערה אישית זו מלמדת יותר מכל על המורכבות של הצעותיה והמלצותיה של נעמי  ."רבה שמרנית

כי הם תוצר של מער ,שכן מכשירי המורים של היום כמו גם רוב המורים המלמדים היום, מלאך-דה

סטרוקטוראליסטיות -התיאוריות הפוסט, חינוך ומחשבה של טרם הדהוד הפדגוגיה הביקורתית

 . הגמוניות-האנטיו

 

אין לי ספק שהספר ימצא מקום ראוי בתהליכי הכשרת המורים להוראת הספרות ואני מקווה יחד עם 

יות בשאלת מורי מורים וקובעי מדינ, מלאך שהוא יתרום לחשיבה מחודשת של מורים-נעמי דה

ואקטיביות  ימיים ביותר לשאלות של צדק חברתיהוראתה של הספרות כתחום המחובר בנימיו הפנ

 . חברתית

 

 מלאך-ר נעמי דה"ד

 ספרותחינוך ולמרצה ל

 מכללת אורנים

 

 ר יעל פויס"ד

 מכללת אורנים  .M.Edתחומית -התכנית להוראה רב


