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תקציר

הוראתם של נושאים שנויים במחלוקת בלמידה בבית הספר עומדת בשנים 

האחרונות במרכזם של דיונים אקדמיים וציבוריים בעולם הרחב ואף במדינת 

ואחת  העשרים  המאה  של  השלישי  העשור  ובראשית  השני  בעשור  ישראל. 

עלתה לדיון ציבורי רחב וחריף שאלה השנויה במחלוקת חינוכית ופוליטית 

נוספים(: האם יש ללמד בבתי  )תחילה בארצות הברית ואחר כך במקומות 

שמא  או   )critical race theory( הגזע  של  הביקורתית  התאוריה  את  הספר 

יש להימנע מכך ואף לאסור זאת. החיבור שלפניכם מבקש להשתמש בדיון 

הציבורי־חינוכי הטעון והחשוב הזה, שהוא גם בעל השתמעויות ברורות לחברה 

השאלה  את  הספר  בית  בכיתת  לדיון  להעלות  ניתן  ולבחון אם  הישראלית, 

הספר?"  בתי  בכיתת  הגזע  של  הביקורתית  התאוריה  את  ללמד  יש  "האם 

ונשות  זו היא לצייד אנשי חינוך  כנושא שנוי במחלוקת. מטרתה של בחינה 

חינוך בקריטריונים שיסייעו בידם להחליט לגבי כל נושא שנוי במחלוקת אם 

להכניסו  יוחלט  ואם  הכיתה,  לדלת  מחוץ  להשאירו  יש  שמא  או  ללמדו  יש 

לכיתה – כיצד יש להציגו לתלמידים. 

ד"ר ערן גוסקוב, 
מכללת לוינסקי לחינוך,

 המחלקה לחינוך. דוא"ל:
erangus@gmail.com



| הוראת התאוריה הביקורתית של הגזע כנושא שנוי במחלוקת

2  | חמדעת  | כרך ט"ו  

מבוא

סוגיית ההוראה של נושאים שנויים במחלוקת עומדת בשנים האחרונות במרכזם של ספרים 

 Hess & McAvoy, 2015; Noddings & Brooks, 2017; Pace, 2021; Zimmerman &(

Robertson, 2017( ושל מאמרים בספרים ובכתבי עת מקצועיים בעולם ובישראל )למשל 

 Cohen, 2016; 2019; 2020; Gindi & Ron Erlich, 2018; Gindi, Gilat, & ;2018 ,כהן

.)Sagee, 2021; Hand & Levinson, 2012; The author

ציבורי  לדיון  עלתה  ואחת  העשרים  המאה  של  השלישי  העשור  ובראשית  השני  בעשור 

רחב וחריף שאלה השנויה במחלוקת חינוכית ופוליטית )תחילה בארצות הברית ואחר כך 

 critical( האם יש ללמד בבתי הספר את התאוריה הביקורתית של הגזע :)במקומות נוספים

race theory, שלהלן תכּונה CRT(, או שמא יש להימנע מכך ואף לאסור זאת.

בחיבור זה ניעזר בדיון הציבורי הטעון שהוזכר לעיל, שלו השלכות חינוכיות ברורות, על 

מנת לעיין במטא־שאלה חינוכית על אודות הנושאים שראוי להעלותם בבית הספר כשנויים 

את  במחלוקת  שנוי  כנושא  הספר  בבית  לדיון  להעלות  ניתן  אם  יבחן  החיבור  במחלוקת. 

השאלה "האם יש ללמד CRT בכיתת בתי הספר?"

התשובה המורכבת לשאלה, כפי שזו תוצג בדברים הבאים, תבקש להוסיף עומק לגישה 

המקובלת להוראת נושאים שנויים במחלוקת בכיתה, גישה שבאה לידי ביטוי למשל בחוזר 

מנכ"ל משרד החינוך )2016( שלפיו:  

הלמידה  של  היסוד  מאבני  הוא  במחלוקת...  שנויים  נושאים  על  חינוכי  שיח 

המשמעותית: ערך ללומד ולחברה, מעורבות הלומד ורלוונטיות ללומד ]...[ עידוד 

מדרבן  והוא  אזרחית־חברתית  למעורבות  מהחינוך  חלק  הוא  הזה  מהסוג  שיח 

ללקיחת אחריות של הפרט בחברה. שיח כזה מעודד תלמידים לפתיחות, לסובלנות, 

הממלכתי. החינוך  ממטרות  שהם  מעמיקה,  ולחשיבה  לדיאלוג 

יש  במחלוקת".  שנויים  "נושאים  המושג  של  תיחום  או  הגדרה  חסרה  זה  מנכ"ל  בחוזר 

להשלים את החוסר שמצוי בחוזר מנכ"ל בטרם ניתן יהיה להשיב על השאלה המסוימת 

להתייחס  שיש  במחלוקת  שנויים  נושאים  כאן,  לענייננו  זה.  חיבור  של  במרכזו  שעומדת 

אליהם ככאלה כשהם מועמדים להיות נידונים בבתי הספר צריכים להיות בעלי מאפיינים אלו: 

א. נושאים ששנויים במחלוקת פוליטית רלוונטית ומעשית – במובן הרחב ביותר של המושג 

פוליטי – ואשר יש בהם עניין ציבורי עכשווי גם בחברה הרחבה שמחוץ לכותלי בית הספר, 
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כגון נושאים שמעורבים בהם גם שיפוטים ערכיים ואידאולוגיים; נושאים שעניינם מוסר, 

פוליטיקה וחברה, דת, מטפיזיקה ואומנות. ב. טיעוני הצדדים במחלוקת מבוססים, לפחות 

)בהתאם לקריטריון האפיסטמולוגי שמופיע אצל רציונליים  נימוקים  על  הגדול,  בחלקם 

Dearden, 1981 (. ג. הצדדים לוויכוח מבינים היטב זה את שפתו של רעהו, מושגיו וטיעוניו 

)על ההצדקה לבחירה במאפיינים הללו ראו גוסקוב, 2021(.

מגוונות:  מבט  מנקודות   CRTה־ את  יסקור  הראשון  הפרק  פרקים.  שני  זה  במאמר 

בהיבטים  הפרק  ידון  כך  על  נוסף  והפוליטית.  החברתית־תרבותית  האקדמית־חינוכית, 

אוניברסליים וישראליים של התאוריה. הפרק השני יעסוק בהשלכות חינוכיות של הוראת 

ה־CRT וישאל אם ניתן לעסוק בתאוריה זו בעת הנוכחית בבית הספר הישראלי וכיצד יש 

פוליטית  במחלוקת  נתונה  בבתי הספר   CRT הוראת  כי  נראה  בפרק הראשון  כן.  לעשות 

בפרק  רציונליים.  נימוקים  על  בחלקם,  לפחות  מבוססים,  הצדדים  וטיעוני  אקטואלית 

את  היטב  מבינים  אינם  לוויכוח  הצדדים  הרציונליים,  הנימוקים  למרות  כי  ייטען  השני 

שפתם של יריביהם, ולמצער אינם מקשיבים ליריביהם וכלל אינם מבקשים להגיע לפתרון 

המחלוקת, כי אם לנצח בוויכוח. בפרק זה נראה גם כי המורים בבתי הספר בישראל, כמו 

 CRTגם תלמידיהם, אינם ערוכים לקיים דיון בנושא זה. המסקנה העולה מכך היא שה־

משמש דוגמה ברורה לנושא שבמצב העניינים העכשווי אינו מתאים להעלאה לדיון מהסוג 

הספר. בית  בכיתת   )deliberative( והשוקלני  הפתוח 

א .	CRT – על התאוריה הביקורתית של הגזע 

זו  תאוריה  שבין  המובהק  הקשר  את  יראה   ,CRTל־ כללי  רקע  בהצגת  יפתח  זה  פרק 

למעשה החינוכי, ותוצג בו הרלוונטיות העכשווית של הנושא – ובפרט לחברה האמריקנית 

ולחברה הישראלית. להצגה זו שתי מטרות. האחת היא הכרתו והבהרתו של הנושא שעומד 

שנוי  נושא  דוגמה למורה ששוקלת להעלות  במרכז החיבור. המטרה השנייה היא לשמש 

 במחלוקת בכיתה לא דרך דיון פתוח, אלא באמצעות הצגת עמדות הצדדים שבמחלוקת.  

לכל אורך הדיון שיוצג להלן ניצבות מספר שאלות יסוד חינוכיות, כגון מהן האפשרויות 

הם  מי  בשיעור,  במחלוקת  שנוי  נושא  להעלאת  הכיתה  מנהלת  המורה  בפני  שעומדות 

הגורמים שקובעים את הנושאים שניתן להעלותם בכיתות או שמשפיעים על קביעה זו ומהי 

מידת האוטונומיה שיש להשאיר בידי המורים בבואם להכניס לכיתות נושאים ששנויים 
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ציבורית.  במחלוקת 

העיסוק  כי  ייטען  שיעלו,  לשאלות  שיינתנו  ומהתשובות  הצדדים  עמדות  מהצגת  כמסקנה 

מתכונות:  משתי  באחת  בפועל  להיעשות  יוכל  יתקיים,  אכן  אם  בכיתה,   CRTה־  בסוגיית 

המתכונת האחת היא הצגה אובייקטיבית במידת האפשר של עמדות הצדדים בוויכוח, וזאת 

כישרון  בעלת  שהיא  "מוכשרת":  המונח  של  המובנים  בשני   – לכך  שמוכשרת  מורה  בידי 

ורצון לעשייה מעין זו, ושהיא עברה הכשרה מתאימה לקראת הצגה אובייקטיבית בכיתה 

של עמדות צדדים הנתונים במחלוקת. המתכונת השנייה היא ניסיון של המורה לשכנע את 

הזרם  של  או  הספר  בית  של  שלה,  האידאולוגיה  את  שתואמת  העמדה  בצדקת  תלמידיה 

החינוכי שאליו משתייך בית הספר, כלומר בדרך של אינדוקטרינציה. 

נקודת המבט האקדמית־חינוכית

CRT היא תאוריה שראשיתה בארצות הברית עוד בשנות ה־70 וה־80 של המאה העשרים, 

שמצביעה על מערכת הקשרים שבין גזע, גזענות וכוח חברתי, בהקשרים חברתיים רחבים. 

הנוגע  בכל  בעיקר   – ובמשפט  בחוק  שעוסקות  האקדמיות  במחלקות  יושמה  היא  תחילה 

לזכויות האזרח ולשוויון )וראו למשל Bell, 1980(, ובהמשך התרחבה התאוריה לתחומים 

נטועה בחברה  פי התאוריה הגזענות  על  נוספים, הבולט בהם הוא תחום החינוך.  מגוונים 

חריגה שמתבצעת  תופעה  אינה  והיא  ושיטתי  שורשים  עמוק  גזעי,  דיכוי  דרך  האמריקנית 

החברה  ונבנית  נבנתה  שעליה  השכיחה  התופעה  היא  אלא  שוליים,  שליליים  גורמים  בידי 

גורסת שבארצות הברית כל   CRTהאמריקנית כפי שאנו מכירים אותה היום. תאוריית ה־

טיפול חברתי בנושא הגזע, אם הוא מתקיים, אינו נובע ממניע אלטרואיסטי, אלא הוא מגיח 

על מנת לקדם אינטרסים של הגזע הלבן השליט. בהמשך לכך, התאוריה חוקרת כיצד באה 

של גורמי שּוליּות שונים כמו גזע, מגדר,   )intersectionality( לידי ביטוי חברתי הצטלבות

.) Delgado & Stefancic, 2017; Ladson-Billings, 2013( מוצא לאומי ונטייה מינית 

מלומדים שתומכים ב־CRT רוצים להעצים בחברה נקודות מבט של לא־לבנים, שבדרך כלל 

ובחברה  באקדמיה  ישוקפו  גזע  ענייני  שסובבות  שבעיות  היא  דרישתם  מודרות.  ועודן  היו 

 Bell,( ולא מנקודת המבט של האדם הלבן ההגמוני  מהפרספקטיבה של קבוצות המיעוט 

. )1995

שמספרת  ראשון,  בגוף  אקדמית  כתיבה  בברכה  מקדמת  התאוריה  מתודולוגית,  מבחינה 
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סיפור, שמשתמשת בנרטיבים, בפנטזיות ובאלגוריות ושנעה בחופשיות בין דיסציפלינות. 

מתנצל  לא  שימוש  מעודדת  גם  היא  טענותיה.  את  לתמוך  כדי  משתמשת  היא  אלה  בכל 

לגיטימי.  אקדמי  מחקר  ככלי   )storytelling  – סיפורים  בסיפור  למשל  )כמו  ביצירתיות 

משמש  אשר  ההיסטורי,  הנגד  סיפור  להשמעת  מקום  לתת   CRTה־ מבקשת  כך 

אלטרנטיבה לסיפור ההיסטורי שאותו מספרת הקבוצה ההגמונית, וזאת גם אם הסיפור 

רק  לא  מסתמכת  התאוריה  אמת.  של  המערביים  בסטנדרטים  עומד  אינו  האלטרנטיבי 

תבונה  על  רק  לא  חוכמת המונים;  על  גם  על מקורות מבוססים מבחינה אקדמית, אלא 

 .)Dixson & Rousseau, 2017; Gillborn, 2015( אי־רציונליות  על  גם  אלא   רציונלית 

נקודת המבט החברתית־תרבותית

התאוריה היא בעצם תגובה לצורך של המּוָדרים לבטא השקפות שאינן יכולות לבוא לידי 

ביטוי באופן מלא דרך הטכניקות המחקריות האקדמיות הקיימות. קולו של הנרטיב, של 

ההגמוניים  הסמכות  לבעלי  מובן  להיות  יכול  שלא  באופן   CRTל־ חשוב  הסיפור,  מספר 

טועים  הלבנים  הסמכות  בעלי  התאוריה  בעמדת  המחזיקים  טענת  פי  על  שבאקדמיה. 

כשהם מחפשים בסיפורים שמספרים מלומדי CRT את הדיוק, את הסטנדרטים של הזרם 

של  הרלוונטיות  את  בכך  מחמיצים  הלבנים  האקדמאים  האנליטי.  הממד  ואת  המרכזי 

הסיפור.  מעשה 

בולטת  דוגמה  וחברתיים.  אקדמיים  לשינויים  מחויב  הללו  הסיפור  מספרי  כל  של  קולם 

לכך מתחום המשפט והאקדמיה המשפטית היא הקריאה לשינוי שנדרש במערכת המשפט 

בנוגע לזכות הקניין, שהיא זכות שנותנת יתרון ברור לבני הגזע הלבן, בעלי הקניין, על בני 

הגזע השחור. אומנם על פי ה־CRT  יש לכבד את זכות הקניין, אך היא אינה זכות מוחלטת: 

לעיתים נדרשת החברה להפליה מתקנת שדוחה את זכות הקניין, על מנת שהעושר שבתוכה 

  .)Ladson-Billings & Tate, 1995 יתפלג באופן צודק יותר )ראו למשל

במרכזה  עומדת  גם  היא  האקדמי.  השן  במגדל  ספונה  בהיותה  מסתפקת  אינה   CRTה־

אלה  חברתיים.  ואקטיביסטים  מלומדים  בתוכה  שמאגדת  פעילה  מחאה  תנועת  של 

את  אליו  ושמכפיף  לבנה  בעליונות  שדוגל  משטר  בחברה  שמתקיים  להבנה  שותפים 

ביולוגי־טבעי,  כורח  אינה  זה  משטר  של  הימצאותו  לדעתם  הלא־לבנים.  אוכלוסיית 

שלא  לרצון  שותפים  גם  הם  עת.  בכל  ומתוחזק  שנוצר  חברתי־שרירותי  תוצר  אם  כי 
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להסתפק בהבנת הקשרים המתקיימים בחברה בין חוק )וחינוך( וכוח גזעי, אלא דורשים 

 .)Gillborn, 2015( החברה  את  אקטיבי  באופן  בכך  ולשנות  הללו  הקשרים  את   להתיר 

 CRTביקורת הליברליזם של ה־

 ,CRTמתקפתה של התאוריה אינה נעצרת בהאשמות כלפי המחנה הלבן השמרן והימני. ה־

ותפיסת  הדגשה  בעלי  שהם  למשפטים  האמריקנים  הספר  בבתי  ביקורת  מתוך  שצמחה 

מחויבים  למשל  כך  הליברלי.  המחנה  את  גם  נגד  כתיאוריית  מבקרת  ליברליות,  עולם 

לרעיון האנטי־גזענות מעל ומעבר לקני מידה ליברליים שגורים, כדוגמת   CRTמלומדי ה־

זכויות אזרח, אינטגרציה או הפליה מתקנת, והם דבקים במחויבותם, גם אם בדרך זו הם 

מטרידים את החברה הרחבה ומפלגים אותה. כך לדוגמה, הערעור על זכות הקניין שהוזכר 

קודם לכן הוא ערעור על אחד העקרונות הליברלים היסודיים שטבע ג'ון לוק )1973(. ככלל, 

גורסת התאוריה, המושג הליברלי של זכות יוצר דווקא ניכור ולא קהילה שמכבדת את כל 

החברים בה. 

נוסף על כך, התאוריה מבקרת את הליברליזם ואת עיסוקו השוויוני לכאורה בנושא זכויות 

אדם וטוענת שהחקיקה האמריקנית בנושא זה מתקיימת ותמשיך להתקיים רק כל עוד 

ההנחה  אף   CRTה־ מלומדי  פי  על  מממנה.  העיקריים  הנשכרים  שיוצאים  הם  הלבנים 

הכישורים  סמך  על  נעשית  ובאקדמיה  בחברה  התקדמות  שלפיה  האמריקנית־ליברלית, 

האישיים, היא שקרית, שהרי – כך סבורים המלומדים – בפועל ההתקדמות תלויה בראש 

בגזע. ובראשונה 

מלומדי ה־CRT מאשימים את המחנה הליברלי גם בכך שהוא רק לכאורה דורש ממערכת 

המשפט ומהאקדמיה המשפטית לפעול מתוך "עיוורון צבעים" גזעי ולתת יחס שווה לבני 

כל הגזעים. אולם לטענתם, ההדגשה הליברלית על עיקרון עיוורון הצבעים מכסה למעשה 

על הפליה מכוונת, שכן עיוורון צבעים אקדמי וחברתי כלל אינו מתקיים בפועל. במקומו של 

עיקרון זה מבקשים מלומדי ה־CRT לקדם את כיבוד ההבדלים של גזע, אתניות, מגדר ומין 

לדאוג  צריכה  הנורמה החברתית  לדעתם  פלורליסטית.  דמוקרטית  לייסוד חברה  כבסיס 

 Bell, 1995;( הללו  ההבדלים  פי  על  בדיוק  שבתוכה  והכוח  היוקרה  העושר,  להתפלגות 

 .)Delgado & Stefancic, 2017; Ladson-Billings, 2013; Mocombe, 2017
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כעל  החינוך,  של  זו  ובפרט  הפילוסופיה,  תחום  על  אפילו  מצביעים  בתאוריה  התומכים 

תחום שבשליטתם של פילוסופים גברים לבנים, וקוראים להגברת השמעת ושמיעת הקול 

הפילוסופי האחר, למשל זה שמקורו באפריקה או זה של פילוסופים אמריקנים לא־לבנים 

)הלבן( שכותב על כך, מפנה אצבע  פילוסוף החינוך הניו־זילנדי  זמננו. מייקל פיטרס,  בני 

באופן  שהתעלם  על  דיואי,  ג'ון  האמריקנים  החינוך  פילוסופי  גדול  כלפי  אפילו  מאשימה 

 .)Peters, 2011( ברור מנושא הגזע וההפליה הגזעית 

עד כאן דבר ה־CRT. אין בדברים אלה משום הסבר ממצה ומקיף של התאוריה, אך הם 

מספקים כרקע ראשוני לצורכי חיבור זה.

עמדות הנגד האקדמית והחברתית

טרם הדיון בפן הפוליטי של ה־CRT, יוצגו להלן עיקר הביקורות האקדמיות והחברתיות 

כלפיה. שמופנות 

ביקורת אקדמית שמרנית טוענת שהמלומדים שמבקשים לקדם את ה־CRT בוחנים עניינים 

משפטיים דרך הפריזמה הצרה מדי של פוליטיקה של זהויות ואינם רואים את החוק כאוסף 

של כללים שמחייבים באופן שווה את כל האזרחים, אלא כמושג גמיש שכפוף לאינטרסים 

הם  המלומדים,  את  הביקורת  תוקפת  כך  בפרט,  אותם.  תופס  יחיד  שכל  כפי  הזהותיים 

סוברים שלבני מיעוטים שמורה הזכות לפרש את החוק כרצונם ולהחליט אילו הם החוקים 

 .)Horowitz, 2006( התקפים שיש לציית להם

 ,CRTה־ מלומדי  שבפי  לכאורה,  העובדתית  הטענה,  את  מקבלת  אינה  אחרת  ביקורת 

שלפיה הערכת כישוריהם של מלומדים במוסדות אקדמיים בתחומי התוכן השונים כמו גם 

קידומם המקצועי נקבעים על סמך קטגוריות גזעיות, ורואה בה טענה פשטנית ומוטעית. 

השוק  עקרונות  פי  על  מתנהל  האקדמית  הכתיבה  בשוק  הפרסום  הביקורת,  פי  על  שכן, 

והדפסות  ציטוטים  להכרה,  יזכה  המשפט(  בתחום  )למשל  טוב  ספר  או  מאמר  החופשי: 

חוזרות ללא קשר לגזעו של הכותב. אי־קבלה של מאמר אינה מלמדת אותנו מאומה על 

שהאקדמיה  לטענה  יסוד  שאין  בטוח  אפרו־אמריקני  מלומד  ואפילו  הדרה,  או  הפליה 

.)Kennedy, 1989( לבנים  שאינם  מכותבים  מתעלמת 

 .CRTעמדת הנגד אף תוקפת את איכותה המתודולוגית־האקדמית של עבודת מלומדי ה־

זאת על בסיס העובדה שהאחרונים מסתמכים בעבודתם האקדמית על נרטיבים של סיפור 
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סיפורים – גם במאמרים משפטיים אקדמיים – כיוון שלדעתם הסיפורים משקפים טוב 

יותר את התרבות האוראלית הלא כתובה של השחורים. למעשה הביקורת תוקפת את ה־

CRT על שאינה מבחינה בין עובדות לבין סיפור סיפורים ונותנת לנרטיבים משקל אקדמי 

ניתנת  אינה  התאוריה  הביקורת,  ממשיכה  ככזאת,  מאומתות.  עובדות  של  למשקלן  זהה 

להוכחת  אחת  ספציפית  דוגמה  הביקורת  מביאה  למשל  כך  להפרכה.  לא  ואף  לאימות 

שימוש  מהם:  מסקנות  ולהסקת  מקריים  סיפורים  על  בהישענות  המתודולוגית  החולשה 

שעשו תאורטיקנים של ה־CRT בסיפור שסיפר אדם על אירוע של פשע שנאה שאותו חווה, 

על מנת ללמוד מסיפור זה על החשיבות וההשפעה של נאומי שנאה גזעניים ולהגיע בסופו 

של דבר למסקנה כי הענישה העכשווית בארצות הברית על נאומים כאלה אינה מספקת 

)Barlow, 2016; Horowitz, 2006; Mocombe, 2017(. יש מי שמעדנים את הביקורת 

לתחום  סיפורים  של  הכנסתם  את  קטגורי  באופן  לפסול  שאין  וסבורים  המתודולוגית 

המשפט )שהוא כאמור תחום התוכן הראשון שבו עסקה ה־CRT(. אולם גם ציפייתם של 

המעדנים הללו היא שתחום המשפט יעריך את איכותם האקדמית־משפטית של הסיפורים 

על פי סטנדרטים קונבנציונליים ודבקות באמת ושכל עבודה בתחום המשפט והחוק תהיה 

.)Farber & Sherry, 1993( מבוססת על תבונה ועל ניתוח רציונלי מעמיק של הדברים

הביקורת האקדמית מצביעה על אי־נכונותה של הנחת ה־CRT המכלילה והלא מבוססת 

שלפיה כל הלא־לבנים חוו דיכוי ועל כן כל אלה מקיימים מאבק דומה בלבנים ואף יש להם 

 .)Kennedy, 1989( באופן גורף נקודת ראות שהיא שונה מזו של הלבנים

כשהיא  לרגליה  מתחת  הקרקע  את  שומטת   CRTה־ שתאוריית  גורסת  אחרת  ביקורת 

שוללת את העיקרון החברתי־ליברלי בחברה דמוקרטית – עיקרון אשר מעניק חופש דיבור 

מוחלט לכול ודורש גילוי סובלנות כלפי כל אמירה שהיא. בכך למעשה ניתנת הגנה ליברלית 

מתמדת לצורות של התנגדות למצב החברתי הקיים, כולל ההתנגדות שמשמיעה תאוריית 

ה־CRT עצמה. מול ביקורת זו שמופנית כנגדם, מלומדי ה־CRT טוענים שחופש הדיבור 

.)Reitz, 2009( אינו מוחלט ויש לבחון אותו בהתאם לנסיבות שבהן הדברים נאמרים

ביקורת בעלת אופי שונה מאשימה את תאוריית ה־,CRT מי שלטענתה נלחמת בגזענות, 

שהיא עצמה משמיעה קולות של גזענות )בין במכוון ובין שלא במכוון(, למשל כלפי יהודים 

בכלל וכלפי מדינת ישראל בפרט )Farber & Sherry, 1993; Horowitz, 2006( ואף כלפי 

.)Reitz, 2009 כלל הלבנים )ראו לדוגמה
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האקדמיה,  של  ה"שמאלי"  מצידה  גם  נשמעת   CRTה־ תאוריית  כלפי  אקדמית  ביקורת 

 CRTה־ נגד מלומדי  זו טוענת  אפילו בקרב מי שמגלה אמפתיה כלפי התאוריה. ביקורת 

ובכל  שלה  החברתי  במבנה  המערבית־אמריקנית,  בחברה  מורדים  לכאורה  רק  שהם 

הזדהתה  לא  שהיא  בכך  החברה  את  מאשימים  כשהם  עימה,  נושאת  שהיא  ה"איזמים" 

עם ערכי ה־CRT, אולם בפועל מלומדים אלה אינם מציעים אלטרנטיבה אונטולוגית או 

אפיסטמולוגית לתפיסת הזהות הראויה של המבנה החברתי המערבי. כלומר הם נעצרים 

בשלב האנטיתזה שבו הם מגלים את סתירותיה של התזה המערבית ה"לבנה", כלומר הם 

אינם  הם  אולם   ,)Adorno, 1973( אדורנו  של  בלשונו  שלילית"  "דיאלקטיקה  מפתחים 

ממשיכים ומעלים את החקירה לשלב גבוה יותר של סינתזה. על פי הביקורת השמאלית 

ולמעשה  תוקפים,  הם  שאותו  המערבי,  המחשבה  מאופן  להשתחרר  מצליחים  אינם  הם 

ובתודעתם: הם מנסים לשעתק את המערכת על כלל  הם מערביים בזהותם, במחשבתם 

הפרקטיקות שלה ומנגנוניה האידאולוגיים, כאילו היו אלה הכרח טבעי, ומבקשים לארגנה 

.)Mocombe, 2017( לרעיונותיהם  שמתאימה  לאומית־גזעית  עמדה  בתור  מחדש 

נקודת המבט הפוליטית־אידאולוגית: האם יש מקום ל־CRT בבית הספר?

 CRTהמחלוקת שהתגלתה עד כאן בשאלת אמיתותה, חשיבותה או אמינותה של תאוריית ה־

היא בעיקרה מחלוקת אקדמית בין מלומדים. ככזאת, ודאי שאינה מתאימה לדיון כיתתי 

פתוח בנושא שנוי במחלוקת, שהרי אין למורה האמריקנית )כמו גם למורה הישראלית(, 

ובוודאי שאין לתלמידיה, הידע הנדרש להכריע במחלוקות לגבי טיבן האקדמי ואמיתותן 

של תאוריות )ראו גוסקוב, 2021(. יודגש כי אין זו טענה שמיוחדת למקרה המסוים שלפנינו, 

כי אם לגבי כל סוגיה השנויה במחלוקת בין מלומדים ונוגעת לתחום מומחיותם האקדמי. 

במחלוקת:  השנויה  השאלה  של  הפוליטי  הממד  את  נציג  האקדמי,  הממד  שהוצג  לאחר 

האם מותר, רצוי או אולי חובה להכניס את תאוריית ה־CRT לתוך תוכנית הלימודים בבית 

הספר?

על פי התומכים בהכנסת הנושא לתוכנית הלימודים בבתי הספר יש בכך כדי לשנות באופן 

בית  בכיתות  התאוריה  יישום  הספר:  בבתי  לא־לבנים  תלמידים  של  חינוכם  את  דרמטי 

הספר היסודי והתיכון, בעיקר בשיעורי היסטוריה, מדעי החברה ואזרחות, מציב במרכז 

הסוציולוגי־היסטורי  המבנה  השפעת  ואת  הגזע  עניין  את  התנצלות  כל  ללא  השיעורים 

האמריקני על חיי היום–יום של התלמידים. הכנסת התאוריה לכיתה מעניקה לגיטימציה 
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להשמעת קול התלמיד, פותחת אפשרות ביטוי לתלמידים בנוגע להקשרי החיים החברתיים 

היום־יומיים שלהם ומסיטה מתלמידים בני מיעוטים לחצים חברתיים וחששות שמגבילים 

את מעורבותם בשיעורים. התומכים סבורים שחיזוק הקול הביקורתי, שבא בעקבות לימוד 

התאוריה בבית הספר, משמש בסיס למצוינות אקדמית, מסייע בבניית כיתות של תלמידים 

שמעורבים בחיים החברתיים, משיל מעל התלמידים הלא־לבנים את הפחד פן ייענשו אם 

שהתלמידים  האישי  הרגשי  הניסיון  הכנסת  של  בלגיטימיות  ומכיר  קולם  את  ישמיעו 

מביאים איתם לכיתה מתוך הקשרם המשפחתי )Johnson & Neville, 2019(. נוסף על כך, 

התומכים מבקשים להדגיש בחינוך לא רק את הצד האישי של הגזענות, אלא גם ואולי בייחוד 

את פניה המוסדיים בארצות הברית. על פי התומכים השינוי שיביא לחיסול הגזענות יוכל 

להתרחש רק אם ייעלמו מחדר הכיתה הן הכחשת מרכזיות הגזענות בחיים האמריקניים הן 

.) Knaus, 2009; Ledesma & Calderón, 2015( ההתייחסות אליה כאל נושא שאין להזכירו 

טשטוש הגבולות המכוון שאותו נקטו ונוקטים מלומדי ה־CRT בכל הנוגע להבחנה שבין 

הצד האקדמי של עשייתם לבין הפעילות האקטיביסטית שלהם בעולם שמחוץ לקמפוסים 

ואולי בעיקר, בעולם  נגד גם,  ושאיפתם להשפיע על החברה האמריקנית הביאו לתגובות 

הלא אקדמי.

 .CRTעל פי עמדת הנגד, הימנית־שמרנית, אסור ללמד בכיתת בית הספר את תאוריית ה־ 

עמדה זו גורסת כי התאורטיקנים של CRT משקרים כשהם מאשימים את ארצות הברית 

שזו, לכאורה, אומה גזענית מיסודה. העמדה הימנית מתנגדת באופן נמרץ לגינוי שאותו 

על  הנוגע לשמירה  בכל  עקרונותיו  וכלפי  כלפי הקפיטליזם   CRTב־ משמיעים המחזיקים 

הרכוש הפרטי ועל הזכויות האינדיווידואליות של כל אזרח. העמדה הימנית דוחה אף את 

הטלת הספק של מלומדי התאוריה בקביעה הליברלית שלפיה בארצות הברית מתקדמים 

ושראוי להתקדם על פי הישגים. העמדה הימנית מתקוממת אף נגד הדופי שמוצאים תומכי 

ה־CRT בחוקה האמריקנית.

שלפיהן  ברורות,  מעובדות  מתעלמת   CRTה־ שתאוריית  וטוענת  ממשיכה  זו  נגד  עמדת 

גם  כמו  השתתפותם,  ואופן  החינוך  במערכת  הילדים  השתתפות  מידת  המשפחה,  מבנה 

עורם  צבע  ולא  לאי־השוויון,  העיקריים  הגורמים  – הם  בכוח העבודה  צורת ההשתתפות 

יסודות החברה  לקעקע את  ה־CRT מבקשת  הנגד, תאוריית  עמדת  פי  על  של האזרחים. 

האמריקנית, והיא למעשה מנסה להחליף את המערכת החוקתית עם ביורוקרטיה "אנטי 

גזענית", שנדמית בעיני מתנגדי התאוריה הימנים־רפובליקנים כטוטליטרית. עמדת הנגד 
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גורסת כי שוויון אמיתי יושג רק על ידי ִמקסום האפשרות שפתוחות בפני כלל האזרחים 

האמריקנים לקיים את עצמם באופן עצמאי ולא על ידי הפרדה על בסיס גזע או חלוקת 

.)Rufo, 2021( משאבים על פי צבע עור 

התנגדות ל־CRT נמצאת גם בקרב הוגים מן הצד השמאלי של המפה הפוליטית, מי שדוגלים 

בזכויות האזרח, שהם לכאורה בני בריתם של המלומדים התומכים בתאוריה. הוגים אלה 

רואים את שלוש הסוגיות המשתרגות זו בזו – גזע, מגדר ומעמד – כגורמים שווי משקל 

לאי־השוויון ולאי־הצדק בחברה האמריקנית, והם אינם מקבלים את גישת ה־CRT שלפיה 

.)Ladson-Billings, 2013 הגזע הוא הציר המרכזי לעוולות אלה )וראו על כך למשל אצל

נקודת המבט הפוליטית־מפלגתית 

נרחב  הד  קיים  הספר  בבתי   CRT הוראת  לסוגיית  האידאולוגית־מפלגתית  להתייחסות 

בציבוריות האמריקנית, והסוגיה רלוונטית ועדכנית בעיקר מיום 17 בספטמבר 2020. ביום 

זה נשא נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נאום שתרם תרומה משמעותית לשינוי מעמד 

ה־CRT מתאוריה אקדמית שמוגבלת בהשפעתה הציבורית )אף שהיה לה הד ציבורי מסוים 

גם קודם לכן ואף שאכן הייתה שנויה במחלוקת( לנושא אמריקני מרכזי ששנוי במחלוקת 

  .)Trump, 2020( פוליטית־חברתית עזה

בנאומו האשים הנשיא את השמאל האמריקני )שנתמך לדבריו בידי פוליטיקאים ליברלים 

ובידי אמצעי התקשורת וחברות מסחריות( כמי שבמשך שנים רבות השתמש ב־CRT כדי 

להפעיל על תלמידי ארצות הברית אינדוקטרינציה ברוח מרקסיסטית. על פי הנשיא תאוריה 

זו עיוותה את הסיפור ההיסטורי האמריקני ומילאה אותו בשקרים ובהונאות: היא תיארה 

ילדים צעירים כשותפים לפשעי  וכרשעה, האשימה אף  כגזענית  את האומה האמריקנית 

דיכוי ונכפתה על בתי הספר על מנת להפריד בין חברים, שכנים ובני משפחה.

על פי ניתוחו של הנשיא, התאוריה אינה רואה במושגים כמו עבודה קשה, חשיבה רציונלית, 

רק  אלא  האמריקנים,  כל  את  שמאחדים  לערכים  בסיס  באל  ואמונה  גרעינית  משפחה 

היבט של מחשבת הלבנים. אולם לדעתו של טראמפ ההורים הפטריוטים האמריקנים, מי 

שאוהבים את ילדיהם, ידרשו שלא יילמדו יותר בבתי הספר שקרים של שנאה מעין אלה. 

ההורים יסרבו לבחון כל דבר דרך עדשת הגזע, לא יסכימו לקבל עוד אינדוקטרינציה בחינוך 

התרבות  המסורתית,  האמונה  של  דיכוים  את  וידחו  אמריקנים  אזרחים  בין  שמפרידה 
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והערכים במרחב הציבורי. הנשיא אף ידע לומר שהשביל היחיד לאחדות לאומית עובר דרך 

הזהות המשותפת האמריקנית ולא דרך הפרדה על רקע גזעי.

הנאום והצו הנשיאותי שבא בעקבותיו וביקש לעצור כל פעילות פדרלית שתומכת בנושא ה־

CRT )צו שבוטל מאוחר יותר בידי הנשיא ביידן( פתחו מחלוקת פוליטית עזה בכל הקשור 

להוראת ה־CRT בבתי הספר האמריקניים. 

אנשי ציבור אמריקנים־רפובליקנים קובעים שיש לאסור את הוראת הנושא בבתי הספר, 

את  שמעודדת  שמאלית  אינדוקטרינציה  למעשה  היא  זו  הוראה  סבורים,  הם  כך  שהרי, 

אינדיאנים,  אפריקנים־אמריקנים,  )כגון  "צבעוניים"  אנשים  שמעורר  המפריד  השיח 

בבתי הספר משפיעה בדרך   CRT זו הוראת  פי דעה  על  כנגד הלבנים.  מקסיקנים( לפנות 

של אינדוקטרינציה לא רק על לימודי ההיסטוריה, אלא גם על לימודי מתמטיקה ומדעים, 

בדבר השפעת תפיסת  רעיונות מוטעים  לתלמידים  מוחדרים  זו,  דעה  בעלי  פי  על  שבהם, 

.)Butcher, 2021( על תחומי תוכן אלו  הגזע 

נכון לחודש יוני 2021 כעשרים ממדינות ארצות הברית )ורק כאלה שבהן מצוי רוב רפובליקני( 

מצויות בשלבים שונים של חקיקה כנגד הוראת CRT בבתי הספר )Kim, 2021(. כך לדוגמה 

על פי הצעת החוק בדרום קרוליינה:

אסור למחוזות בתי הספר הציבוריים, לבתי ספר ציבוריים ולמוסדות ציבוריים 

של לימודים גבוהים לכוון או בדרך אחרת לחייב תלמידים לטעון, לאמץ או לדבוק 

בעיקרי האמונה של "התאוריה הביקורתית של הגזע" או לספק הנחיות קשורות 

.)Long et al., 2021-2022( ולהגדיר את הטרמינולוגיה הנדרשת

 וכך לפי הצעת החוק במדינת מיזורי:

שום סוכנות מדינתית, בתי ספר במחוז כלשהו, בתי ספר בזיכיון, הוראה מקוונת 

שממומנת בדרך כלשהי בידי מחוקקי מיזורי ]...[ לא ילמדו, ישתמשו, יספקו תוכנית 

שתכליתן  או משימות  הדרכה  חומרים  או  של תלמיד  לשימושו  כלשהי  לימודים 

ללמד שבהם רכיבים של CRT כחלק מתוכנית הלימודים או סילבוס של קורס או 

 Missouri House of Representatives,( הנחיה בקורס כלשהו או תוכנית לימוד

  .)2021

בצידם של חוקים אלה, ועל מנת שיקוימו, נקבעו סנקציות כנגד המפרים אותם. כך לדוגמה 
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בכל פעם   )district( 5000 דולר שיוטל כנגד אזור חינוכי  חתם מושל אריזונה על קנס של 

שמורה באזור זה "יגרום לתלמיד לחוש אי־נוחות בנוגע לגזעו או למגדרו". דוגמה נוספת: 

במדינת טנסי מאיימת המחלקה לחינוך לקנוס בתי ספר בסכום של עד חמישה מיליון דולר 

בידי  בניגוד לחוק המדינה בעניין שכבר אושר  גזע  ענייני  על  דיונים כיתתיים  בעוון קיום 

.)Pendharkar, 2021a; 2021b( המושל

לעומת עמדת הרפובליקנים, אנשי ציבור אמריקנים־דמוקרטים סבורים שיש למורים רשות 

וסמכות ואולי אף חובה להכניס את הנושא לתוכנית הלימודים. זאת בהתאמה לזכותם 

ובפרט  אקדמי,  וחופש  ביטוי  חופש  הספר  בבתי  שיתקיימו  לכך  המורים  של  הבסיסית 

בהוראת נושא שמציג )לדעת בעלי העמדה הליברלית הזו( אמת היסטורית, שלפיה הגזענות 

עיצבה ועודנה מעצבת את המדיניות הציבורית האמריקנית.

מעין  שאיסורים  טוענת  הספר  בבתי   CRTה־ תאוריית  את  ללמד  האיסור  כנגד  הביקורת 

אלו מוכרים רק ממדינות טוטליטריות ושאין להם מקום בדמוקרטיה הגדולה בעולם. כמו 

כן, הביקורת סבורה שהחוקים הללו כלל אינם ברי אכיפה, שכן אין בהם – וגם לא יכולה 

 .)Donegan, 2021( CRT להיות בהם – הגדרה שמבהירה מהי בדיוק הוראה של

עמדה ליברלית השמיע אף ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית הגנרל מרק 

כשהשיב לשאלה של אנשי קונגרס רפובליקנים בנוגע ל־  )General Mark Milley( מיליי 

CRT. הוא אמר כי הוא אינו רואה מניעה בלימוד הנושא בצבא ארצות הברית ועורר בכך 

סערה פוליטית־ציבורית גדולה. הנשיא לשעבר טראמפ, כמו גם חברי קונגרס רפובליקנים, 

גינו את תשובת הגנרל וטענו נגד מה שהם כינו אינדוקטרינציה בצבא. לעומתם חברי קונגרס 

.)Ponnuru, 2021( דמוקרטיים חגגו והיללו את התשובה

התנגדות להשקפת העולם הפוליטית הרפובליקנית בנוגע להוראת ה־CRT גילו גם נשיאֹות 

תגובה  כל  מול  המורים  על  להגן  שנשבעו  הארציים,  האמריקניים  המורים  ארגוני  שני 

הברית  ארצות  של  המורכבת  הלאומית  ההיסטוריה  את  מלמדים  הם  שבה  הדרך  כנגד 

בנוגע לגזע ולגזענות )Will, 2021(. בהתנגדות זו ארגוני המורים מבקשים למעשה לנתק 

המחייבים  החינוכיים  התכנים  קביעת  לבין  המצומצם  המפלגתי  במובנה  פוליטיקה  בין 

בתוכנית הלימודים, אך יש לשאול כאן אם לארגוני מורים יש בכלל מעמד בסוגיית קביעת 

הקוריקולום או בעניין הגנה על מורים שמסרבים ללמד על פי הקוריקולום. דיון בסוגיה 

לגבולות המאמר הנוכחי.  זו נמצא מחוץ  מעניינת 
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האמריקנית  החינוך  שמערכת  על  בטנסי  חינוך  ואנשי  מורים  הלינו  מתנגדת  רוח  באותה 

)אז הגיעה ספינת העבדים   1619 מתעלמת מהסבל שעברו העבדים השחורים החל משנת 

הראשונה לגבולות מי שתהיה לארצות הברית( ולעומת זאת מלמדת את התלמידים "גרסה 

היסטורית שמחה" של ההתפתחות האמריקנית. אנשי חינוך אלה מציעים למורים להקים 

קואליציות עם הורים ועם תלמידים על מנת לנסות ולעקוף את האיסור ללמד CRT בכיתות 

 .)Baker, 2021( ומפצירים במנהלי בתי הספר לתמוך במורים שעושים זאת

 CRT עד כאן הובאו דוגמאות ספורות אך מייצגות של המחלוקת הפוליטית סביב הוראת

מפלגתית  אידיאולוגית  בהתייחסות  הללו  בדוגמאות  להבחין  שקל  דומה  הספר.  בבתי 

הדמוקרטי.   מהצד  הן  הרפובליקני  מהצד  הן  לנושא,  אחידה 

CRTהיבטים אוניברסליים וישראליים של ה־

ה־CRT אינה תאוריה שמסתגרת אך ורק בתוך גבולות ארצות הברית. כך למשל נמצאים 

האמריקני  למקור  דומים  וטענותיהם  שטיעוניהם   ,CRT תומכי  באנגליה  באקדמיה 

המתנגדים  טיעוני  על  שמוסיפים  אנגלים  תאוריה  מתנגדי  עומדים  מולם  התאוריה.  של 

האמריקנים ל־CRT גם את התלונה שהתאוריה נבנתה והתפתחה למעשה בהתאם למציאות 

 .)Warmington, 2020( האנגלית  לזו  ולא  הברית  בארצות  שקיימת  החברתית 

אפילו בקצה אחר של העולם, בדרום אפריקה שבה הלבנים הם מיעוט ומנהיגיה הפוליטיים 

של המדינה אינם לבנים, מוטל בספק קיומם של ניטרליות גזעית, "עיוורון צבעים" חברתי 

או מתן אפשרות אמיתית של התקדמות מקצועית שאינה תלויה בצבע העור, אלא על פי 

 .)Moorossi, 2021( מידת המצוינות בלבד

לתאוריה רלוונטיות גם למצב בישראל בעת שעולה דרישה ל)יתר( שוויון לקבוצות אתניות־

חברתיות מסוימות יהודיות בתוך החברה הישראלית או לקבוצות לא יהודיות. כך, בדומה 

לביקורת המקורית של ה־CRT לגבי התחום המשפטי האמריקני, נעשה בישראל שימוש 

הפריווילגיות  הקבוצה  מצד  ממוסדת  חברתית־משפטית  הפליה  על  להצבעה  בתאוריה 

האשכנזית כנגד קבוצת המזרחים: 

איני מתיימרת לטעון שנשים מזרחיות הן קבוצה מונוליתית; אנו קבוצה הטרוגנית 

ורבת משתנים, אולם חרף המגוון של התנסויות, פרספקטיבות ושעטנז של חוויות 

חיים נשיות 'מזרחיות', אנו חולקות מורשת תרבותית הצרובה בזיכרון הקולקטיבי 
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הדרה  למנגנוני  הכפפה  זה  ובכלל  משותפת,  סוציו־משפטית  היסטוריה  וכן  שלנו 

לפיכך  מהם.  להתעלם  רשאי  אינו  שהמשפט  חברתית,  ניעות  ולחסמי  והחלשה 

הקריאה שלי למקד את המבט באישה המזרחית ובצרכיה כסובייקט של מדיניות 

אל לה להתפרש כאקט מהותני או רדוקטיבי, אלא כפרויקט אינטלקטואלי הכרחי 

הישראלית,  החברה  של  הגזעה  מבצע  המשפט  שבאמצעותם  התהליכים  להבנת 

ולמאבק בדיכוי המבני ובמטריצת השליטה המורכבת הנוכחת בחייהן של נשים 

מזרחיות רבות )יפת, 2019, עמ' 761–762(.

בישיבה  מסתפקת  שאינה  תאוריה  שזו  הוא   CRTשב־ המיוחד  לעיל,  נאמר  שכבר  כפי 

במגדל השן האקדמי והיא דוחפת גם לעשייה. על תגובת נגד ברוח ה־CRT להפליה גזעית 

הקמתה  מסיפור  ללמוד  ניתן   – חינוכית־מעשית  תגובה   – הישראלית  החינוך  במערכת 

הממלכתיים־ההגמוניים־ הספר  מבתי  להיפרד  שביקשה  "קדמה"  הספר  בתי  רשת  של 

 .)2004 שטרית,  )וראו  מזרחית  אוריינטציה  שלה  לימודים  תוכנית  ולקדם  האשכנזיים 

הישראלית,  הממלכתית  במערכת  להשתלב  מבקשת  שדווקא  זו,  ברוח  אחרת  תגובה 

והמזרח  ספרד  יהדות  מורשת  להעצמת  ביטון  "ועדת  של  מינויה  עם  יותר  מאוחר  הגיעה 

המצב  את  היתר,  בין  לתקן,  שביקשה  ועדה   –  )2016 ביטון,  )ועדת  החינוך"  במערכת 

 .)6 עמ'  )שם,  המזרחי"  הזהותי  במרכיב  מוחלט  "מיעוט  מתקיים  החינוך  במערכת   שבו 

ניתן למצוא כמעט זהות מוחלטת בין טענות ה־CRT האמריקנית לדברים שמבטאים מעין 

ביקורת גזע ישראלית שאמר בריאיון המשורר מואיז בן הראש:  

מורכבות גדולה אין. הממסד הספרותי הוא רק חלק ממכלול שאני מכנה המשטר 

האשכנזי, והוא אולי אחד המוקדים הקיצוניים ביותר של הממסד הזה, יחד עם 

האקדמיה ובג"ץ. המדינה הזו הוקמה על בסיס קידום אשכנזים. זה מצב מובנה 

מהאוויר  או  המים  מזרימת  חלק  הוא  נראה,  בלתי  לעתים  גם  הוא  ולכן  בחברה 

שאנחנו נושמים. ברגע שאתה רואה את המצב הזה אתה הופך לדיסידנט, למוקצה, 

לא לביקורתי ולא למתנגד למדיניות )אליאס, 2021(.

במתכונתה הישראלית אף משמשת להצבעה על אפלייתן באוניברסיטה, על רקע   CRTה־

Abu-Rabia-( צבע עור, של סטודנטיות ממוצא אתיופי אל מול ההגמוניה הגברית הלבנה

 .)2019 )אופנהיים־שחר,  נערות אתיופיות  על דחיקתן החברתית של  או   ,)Queder, 2022

בעיסוקה זה באפליית הבנות האתיופיות ניתן אף למקד יותר את תחום ההתעניינות של 
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הגזע הפמיניסטית הביקורתית". ולכנותה "תאוריית  התאוריה 

שימוש ב־CRT נוכל למצוא בישראל גם בביקורת כלפי יחס מערכת החינוך לבנים ובנות 

מהמגזר הערבי־הפלסטינאי. בביקורת זו ממלאת היהדות את תפקיד הָלְבנּות )הקולוניאלית( 

שבתאוריה המקורית, ואילו הערבים־פלסטינאים ממלאים את תפקיד ה"אחר" – הלא־לבן 

הנמוך  שיעורם  על  להצביע  באה  החינוכי־אקדמי  במרחב  הביקורת  האמריקני.  שבמקור 

של ערבים באקדמיה, ובפרט של מרצים, באופן יחסי למספרם באוכלוסייה הכללית; על 

תקציבים נמוכים למערכת החינוך הערבית; על צפיפות בכיתות ומחסור במורים; על שלא 

ניתן לערבים באקדמיה ללמוד בשפת אימם ועל שליטתם החלשה בשפה העברית – כל אלה 

בני המגזר הערבי במצב של  פי הביקורת את הישארותם של  גורמים שמבטיחים על  הם 

.)Golan & Shalhoub-Kevorkian, 2019( כפיפות ליהודים

קיימת גם ביקורת משולבת של תאוריית ה־CRT בגרסתה הישראלית לגבי היחס מצידם 

של ציונים־מערבים־יהודים כלפי יהודים־מזרחים וכלפי ערבים. הראשונים, על פי הביקורת, 

הכנעה  דרך  המזרחים  מול  בישראל:  עליונותם  את  ולשמר  תרבותם  את  לכפות  מנסים 

.)Erakat, 2015( תרבותית, ומול הערבים בדרך של נישול, עקירה והדרה

אין  הישראלי,  למקרה   CRT ה־  של  הרלוונטיות  שעניינו  זה,  בסעיף  שנכתבו  בדברים  גם 

משום מיצוי של ביקורת ה־CRT כנגד הממסד והחברה בישראל, אך די בהם כדי להבהיר 

שהסוגיה אכן רלוונטית גם בהקשר הישראלי ושהיא אף עשויה לעלות כנושא שנוי במחלוקת 

בבתי הספר בישראל.

א השלכות חינוכיות: האם ניתן לעסוק ב־CRT בבית הספר, ואם כן – כיצד?	.

חיבור זה בוחן את מאפייניהן של השאלות השנויות במחלוקת שמורה יכולה להעלותן לדיון 

בכיתה דרך שימוש במקרה בוחן אחד )שאלת הכנסת ה־CRT לכיתה(. הדיון מבקש לשרטט 

מעין תוואי לקבלת החלטה של מורה אם לדון בשאלה שבמחלוקת או אולי להשאירה מחוץ 

לדלת הכיתה. כלומר הבירור אם ניתן להעלות לדיון בכיתה את השאלה השנויה במחלוקת 

"האם יש לאפשר ללמד בבית הספר את תיאורית ה־CRT?" מייצג את ההתלבטות מתי 

שאלה היא ממין השאלות השנויות במחלוקת שיש להכניסן ככאלו לכיתת בית הספר. 

אף שניתן למצוא הקשרים ישראליים לתאוריה, כפי שפורט לעיל, הדיון יתמקד במקרה 

האמריקני, כדי שיהיה כולל וכדי להימנע מהכנסת פן רגשי מקומי שאינו נחוץ לדיון הכללי.
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כפתיח לבחינת הדברים יובאו בתמציתיות רבה עיקר עמדות הצדדים במחלוקת הכנסת 

הלימודים: לתוכנית   CRT

האמיתית  ההיסטוריה  את  האמריקנים  התלמידים  בפני  להציג  יש  כי  טוען  האחד  הצד 

לעבדים  שנגרם  הגדול  העוול  את  בפניהם  ולהדגיש  שהיא,  כמות  הברית,  ארצות  של 

ולצאצאיהם. יש לחשוף בפניהם את אי־הצדק שנמשך מאז 1619 ועד ימינו אלה. שכן גם 

היום נמשכת ההפליה, ההדרה והקטנתה של הקבוצה האמריקנית הלא־לבנה בכל מרחבי 

האמריקנית. החברה 

אינדוקטרינציה,  בגדר  היא  הספר  בית  לכיתת  התאוריה  שהכנסת  טוען  האחר  הצד 

גורמת לפגיעה  פוגעת באתוס הליברלי שמתוכו צמחה ארצות הברית, שהיא  שהתאוריה 

שקרית. בעצם  ושהיא  האמריקנים  היסוד  בערכי 

האפשרויות הפתוחות בפני המורה

העיסוק בנושאים שנויים במחלוקת בכיתת בית הספר יכול להתבצע במגוון דרכים. בעקבות 

כהן )2018( ניתן להבחין כאן בין ארבעה סוגי דיונים אפשריים בנושאים אלו:

א עולות 	. ובו  פתוח  דיון  שהוא  במחלוקת,  שנוי  נושא  אודות  על  כיתתי  פוליטי  דיון 

בכיתה לדיון כלל העמדות הלגיטימיות על מנת שכל אחד מן התלמידים יוכל לגבש 

לעצמו עמדה בנושא. על פי רוב העמדה הנורמטיבית שמוצגת בספרות המקצועית 

רואה את הדיון הכיתתי הפתוח כדרך הרצויה והראויה להכנסת נושאים שנויים 

 Hand & Levinson, 2012; Hess & McAvoy, 2015;( לשיעור  במחלוקת 

 .)Zimmerman & Robertson, 2017

א דיון א־פוליטי שבו רוכשים התלמידים ידע על הנושא, אולם המורה אינה מאפשרת 	.

זה  בזו.  זו  עולות העמדות האפשריות שמתחרות  כיתתי שבו  דיון  את קיומו של 

המורה  מתחמקת  שבו   ,)1999( לם  צבי  הלין  שעליו  הא־פוליטי  הדיון  בגדר  אינו 

מהתעמתות בין עמדות שונות בנושא שנוי במחלוקת ועל כן כלל אינה דנה בנושא, 

אלא זהו דיון שבו סוקרת המורה את העמדות השונות ומציגה אותן ביושר. על פי 

לם על המורה שסוקרת סוגיות שנויות במחלוקת "להציג לפחות שתי נקודות מבט 

על אותן סוגיות... נקודת מבט אחת משעבדת; שתיים משחררות" )לם, 2000, עמ' 363(.

א עמדה 	. בכיתה  להדגיש  מבקשת  המורה  שבו  במחלוקת  שנוי  בנושא  מוסרי  דיון 

מוסרית בנוגע לנושא, והיא מסירה מעל סדר היום של הדיון עמדות שאינן מקובלות 
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על הציבור הרחב ושאינן לגיטימיות. כך, לדוגמה, פועלת מורה שלא מוכנה לקבל 

קביעתו  היא  אחרת  דוגמה  לגיטימית.  כעמדה  תלמיד  של  גזענית  עמדה  בשיעור 

של שר החינוך הישראלי שאין לקבל בכיתה עמדה המכחישה את זכות קיומה של 

מדינת ישראל )פירון, 2014(.

א עמדתה 	. את  לקבל  תלמידיה  על  להשפיע  מבקשת  המורה  שבו  אידאולוגי  דיון 

האידאולוגית בנושא הנדון ולדחות עמדות לגיטימיות אחרות שמקובלות בחלקים 

ואפילו אם אלו עמדות הרוב.  מסוימים בחברה, 

 .CRT להלן ייבחן האופן שבו כל אחת מצורות דיון אלו עשויה להתקיים בהוראת

האפשרות הראשונה

קבועות  אינן  שתוצאותיו  דיון  לכיתה,   CRT הכנסת  בשאלת  פתוח  שדיון  היא  הטענה 

 Journell, וידועות מראש ושכל תלמיד יכול להביע בו את דעתו )על דיון כזה ראו למשל 

2011(, אינו יכול להצליח. שהרי דיון זה, כפי שנכתב לעיל, הוא דיון פוליטי־מפלגתי, שבו 

בית הספר  לברי הפלוגתא שלהם. תלמידי  כל מפלגה כלל אינם מבקשים להקשיב  חברי 

או  לשכנע  ולנסות  לזה  זה  להקשיב  הפוליטיקאים,  של  גישתם  מעל  להתעלות  יוכלו  לא 

אינו  הברית  בארצות  החברתי־מפלגתי  הקיטוב  )דליברטיבי(.  שוקלני  בוויכוח  להשתכנע 

מאפשר את קיום משאת הנפש הדמוקרטית־ליברלית: דיון שקול וענייני. הצדדים הדנים 

בנושאים שנויים במחלוקת מתבצרים בעמדותיהם החברתיות־המפלגתיות מבלי להקשיב 

 ]...[" :)Strickler, 2018( כלל לעמדות המשתייכות למחנה חברתי־פוליטי ששונה ממחנם 

אנחנו יכולים לשכנע את בן שיחנו רק אם בנקודה מסוימת הוא שותף להבנתנו את השפה 

שבה אנו עוסקים. אם הוא אינו שותף להבנתנו, אין מהלך נוסף של טיעון הגיוני שאפשר 

לעשות ]...[ הוויכוח לא יקדם אותנו הלאה" )טיילור, 2014/1971, עמ' 46–47(. כלומר גם 

אם יצליחו תלמידי בית הספר, שלא כמו הפוליטיקאים, להגיע להגדרת ה־CRT שתהיה 

מקובלת על הצדדים החלוקים, וגם אם יסכימו על תוכנו המדויק של האיסור שמוטל על 

המורים בידי הרפובליקנים, יישארו בין הצדדים חילוקי דעות אידאולוגיים, שהם במידה 

רבה אינקומנסורביליים, כלומר חסרי אמת מידה משותפת שמאפשרת דיאלוג שוקלני.

ישנו  הגבוהות,  הכיתות  תלמידי  הם  ואפילו  ספר,  בית  שלתלמידי  להניח  קשה  כן,  כמו 

לצורך  ושוקלני.  פתוח  דיון  בצורה של  להתייחס לשאלה שבמחלוקת  מנת  על  ידע מספק 

דיון שכזה עליהם להבין מהם מאפייניה של שאלה שנויה במחלוקת שאפשר או אף רצוי 

התלמידים  של  שיטתית  והכנה  מעמיק  עיון  דורשת  זאת  מעין  הבנה  לכיתה.  להכניסה 
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בעקבות  רק  היסודי.  הספר  בית  מכיתות  החל  ושוקלני  פתוח  בדיון  חלק  נטילת  לקראת 

הכנה כזאת עשויות להתפתח אצלם יכולות לשוניות ותקשורתיות, הכרה והבנה של נורמות 

 Council of תרבותיות ושל הפוליטיקה, כמו גם יכולות ניתוח ומחשבה ביקורתית  )וראו

Europe, 2016(. כמו כן, על התלמידים להכיר ולהבין את עמדות הצדדים בוויכוח. עניין זה 

דורש השגת אוריינות פוליטית. אנשי חינוך שתומכים בהוראת נושאים שנויים במחלוקת 

בבתי הספר סבורים שעל מנת לאפשר דיון פרודוקטיבי בכיתה יש לכבד את הידע שמצוי 

 Grossman( בידי התלמידים, ולהתייחס לתלמידים כאל מי שדבריהם מתקבלים על הדעת

et al., 2019(, אך מנגד אפשר לטעון כי הידע הפוליטי שמצוי בפועל אצל התלמידים אינו 

ישראל(, כבר לא צורכים חדשות באמצעות  )לרבות  ראוי לכבוד. תלמידים בעולם הרחב 

תעשיית החדשות המסורתית שנשענת על פרקטיקות עיתונאיות. המדיה החברתית, ולא 

המדיה  את  בעולם.  הנוער  לבני  העיקרי  החדשותי  הידע  צינור  היא  הכתובה,  העיתונות 

החברתית הזו מובילות דמויות שהשפעתן רבה בקרב הצעירים בקביעת העמדה הפוליטית 

וספיבק,  )בר־גיל  הצעירים   של  ה"פיד"  אל  דרכן  שתמצאנה  החדשות  ובסינון  ה"נכונה", 

Bergström & Jervelycke Belfrage, 2018 ;2020(. גם כאן נדרשת הכנת התלמידים מגיל 

בידע  יהיו מצוידים  לכיתות הגבוהות  ביקורתית של חדשות, כך שבהגיעם  צעיר לצריכה 

הנדרש.  הפוליטי 

עוד יצוין כי מחקרים בישראל ובעולם מראים שישנם מורים שחוששים ללמד נושא שנוי 

במחלוקת כנושא "פתוח". הם מבקשים שלא להתעמת עם עמדות פוליטיות של תלמידיםא

 Gindi & Ron Erlich, 2018; Hess &  ( ציבור  אנשי  או של  הורים  )Cohen, 2016(, של 

בעקבות  שלהם  המקצועית  הקריירה  תיפגע  שמא  דואגים  אף  והם   ,)McAvoy, 2015

.)2015 כהן,  שפיגל   ,2015 )תמיר,  התעמתות 

כמו כן יש אף להקשות ולשאול אם המורים אכן מסוגלים לנהל דיון כיתתי בנושא שנוי 

במחלוקת ואם הוכשרו לכך. ניהול דיון כזה דורש מהמורה להיות בעלת יכולת לנהל דיון 

בנפשה  גם  ואמוציות  רגישות  לידי  שיביא  ומעורר אמוציות, שאפשר  רגיש  להיות  שעשוי 

נדרשת  ולהגיע לעימותים מילוליים קשים. מעל כל זאת,  ושעלול לפלג את הכיתה  שלה, 

המורה לשלוט במידע הרלוונטי לנשוא המחלוקת ולהכיר את טיעוני הצדדים. דומני שלא 

כל המורים מסוגלים לכך, וגם הם עצמם אינם בטוחים תמיד ביכולתם להצליח ללמד נושא 

 .)Byford, Lennon & Russell, 2009( "שנוי במחלוקת בצורה "פתוחה
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האפשרות השנייה

של  השגתם  ליכולת  מעבר  ומצוי  ורב־פנים  מורכב  במחלוקת  השנוי  הנושא  כאשר 

החינוכית  האפשרות  הרי  לכיתה,   CRT הכנסת  בשאלת  למשל  כמו  התלמידים, 

מורה  בידי  התלמידים  בפני  שבמחלוקת  השונות  העמדות  הצגת  תהיה  המומלצת 

זה  חיבור  של  הראשון  חלקו  למעשה  הצדדים.  טענות  עיקרי  את  היטב  שלמדה 

שלבים:  שני  בת  דרך  הדגים   CRTה־ אודות  על  במחלוקת  הצדדים  עמדות  את  שפרש 

התלמידים. בפני  הצגתו  מכן  ולאחר  המורה  ברמת  במחלוקת  שנוי  נושא  של   לימודו 

המורה יכולה להציג את עמדות הצדדים מבלי לחשוף את עמדתה בנושא )כפי שלא חשפתי 

לעיל את עמדתי(, אך אם תחפוץ בכך אין מניעה שתציג את עמדתה האישית לאחר שייצגה 

 Hess & McAvoy, 2015; Journell,( השונות  העמדות  את  אובייקטיבי  ובאופן  היטב 

 .) 2016; McAvoy & Hess, 2013

בניגוד לקו האופטימי שנוקטת הפסקה הקודמת, טענתי היא כי דיון שבו סוקרת המורה 

את העמדות השונות שבמחלוקת הכנסת ה־CRT לכיתה ומציגה אותן כהלכה וביושר בפני 

המורה  את  מחייבת  כזאת  שסקירה  משום  זאת  השכיח.  המצב  להיות  יכול  אינו  כיתתה 

לחרוג מתחום הדעת שלה, ולרבים מהמורים בארצות הברית כמו גם בישראל, שעבור רבים 

מהם )בוודאי עבור בני דור ה־Y ודור ה־Z( המדיה החברתית היא מקור חדשות מרכזי, חסר 

ידע פוליטי, ידע עולם ויכולת אינטלקטואלית המתחייבים לצורך הסקירה המיטבית של 

 CRT העמדות שמצויות במחלוקת )בר־גיל וספיבק, 2020(. נוסף על כך, הצגת סוגיה כמו

מחייבת מהמציגה יכולת אינטלקטואלית. איכותם של המורים בארצות הברית )כמו גם 

)תמיר,  גבוהה, בלשון המעטה, יחסית לבעלי מקצועות אקדמיים אחרים  בישראל( אינה 

 .) Eide, Goldhaber & Brewer, 2004 ;2019

בבתי  במחלוקת  שנויים  נושאים  להוראת  הנוגע  בכל  לוקה  המורים  של  איכותם  רק  לא 

הספר. גם הכשרתם לכך במוסדות להכשרת מורים נמצאת חסרה בארצות הברית ובמרחבי 

.)Chikoko et al., 2011; Zimmerman & Robertson, 2017( העולם

להוראת  שמוכשרים  מורים  לאתר  שנוכל  האפשרות  את  לבטל  כדי  אלה  בדברים  אין 

נושאים שנויים במחלוקת ואף שנמצאים פה ושם מורי מורים נדירים שאכן מכשירים את 

על המצב השכיח.   להצביע  רק  )Pace, 2021(, אלא  זו  להוראה  תלמידיהם 
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האפשרות השלישית

עמדה  בכיתה  להדגיש  מבקשת  המורה  שבו  לכיתה,   CRT הכנסת  בשאלת  מוסרי  דיון 

מוסרית בנוגע להוראת התאוריה אינו אפשרי במקרה שלפנינו. ההפרדה הפוליטית הברורה 

בין המחנות החלוקים והעדר קונצנזוס רחב בנושא אינם מאפשרים לכל מורה את הצגתה 

של עמדה אחת בלבד כעמדה לגיטימית ומקובלת על רובו המכריע של הציבור, ודחייתה 

כלא מוסרית של העמדה האחרת. מורה שלמרות הסתייגות זו תציג עמדה אחת כלגיטימית 

ואת השנייה כלא מוסרית תבחר למעשה באפשרות הרביעית שמופיעה להלן. 

האפשרות הרביעית

כאן מתקיים דיון אידאולוגי שבו המורה מבקשת להשפיע על תלמידיה לקבל את עמדתה 

האידיאולוגית בנוגע ללימוד CRT בכיתה. המורה דוחה כל עמדה אחרת, אף שהיא מודעת 

לכך שהעמדה האחרת עשויה להיות מקובלת בקרב חלק משמעותי מבין האזרחים. 

אכן הדיון האידאולוגי הוא בגדר של אינדוקטרינציה. העמדה הדמוקרטית־ליברלית דוחה 

בדרך כלל סוג כזה של דיון, ועבורה המונח אינדוקטרינציה נושא עימו משמעות שלילית 

1992(. גם משרד החינוך מנחה באופן ברור את   ;1990 ואנטי חינוכית )וראו למשל יזהר, 

בתי הספר כי "יש להבחין בין חינוך לתודעה ולמעורבות פוליטית־חברתית ואזרחית, שהוא 

מותר ואף רצוי, ובין הטפה לתפיסה פוליטית־מפלגתית מסוימת, שהוא פסול" )חוזר מנכ"ל, 

2016(. כמו כן הבחנה ברוח זו מודגשת ונדרשת בידי רבים מהמלומדים שכותבים בתחום 

דמוקרטית־ עמדה  שאפילו  לזכור  יש  זאת,  עם   .)Hess & McAvoy, 2015 למשל  )וראו 

ליברלית מובהקת מבינה שאי אפשר להימנע לחלוטין מאינדוקטרינציה משום "שכל חינוך 

ראשיתו ביסודות מסוימים של אינדוקטרינציה ושל סוציאליזציה" )אלוני, 2013, עמ' 69(.

כפי שנכתב לעיל, העמדה הימנית־רפובליקנית מאשימה באינדוקטרינציה את מי שמלמדים 

CRT בבתי הספר ושמבקשים לכתוב מחדש ובאופן אמיתי )לדעתם( את הסיפור האמריקני. 

כך גם עמדת הנגד של תומכי ה־CRT מאשימה את מערכת החינוך האמריקנית הנוכחית 

ולא  אין  כאילו  האמריקנים  וההווה  ההיסטוריה  של  התיאור  החדרת  באינדוקטרינציה: 

כאן,  בהרחבה  תואר הדבר  וכבר  כן,  כמו  מיעוטים.  והשפלת  גזענות, הדרה  במרכזם  היו 

תאוריית ה־CRT אינה מקבלת את העקרונות הליברליים שבגללם אנו כה נזעקים מהמילה 
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אינדוקטרינציה.

כך, לדוגמה, נדמה שלא יהיה זה מפתיע אם מורה אמריקנית לבנה, שמצביעה עבור המפלגה 

הרביעית  האפשרות  של  זו  דרך  תנקוט  רפובליקני,  רוב  עם  במדינה  וגרה  הרפובליקנית 

שמקדמת אידאולוגיה ותנסה לשכנע את תלמידיה שאין ללמד CRT בבתי הספר. כמו כן 

יהיה זה מן ההיגיון לסבור שמורה לא לבנה במדינה עם רוב דמוקרטי תבקש לשכנע את 

תלמידיה שישנה חובה אזרחית ואנושית ללמד את ה־CRT בבתי הספר.

יש להוסיף, לציין ולסייג כאן שלא כל מורה שנוקטת דרך של אינדוקטרינציה אכן מצליחה 

לשכנע את תלמידיה לדבוק באמונתה )Wareham, 2019(, וכי גם מורה שמבקשת להשפיע 

של  המובנים  בשני   – לכך  שמוכשרת  מורה  להיות  צריכה  דעתה  את  לקבל  תלמידיה  על 

המונח "מוכשרת": בעלת כישרון ובעלת הכשרה.

סיכום

במחלוקת  השנויה  השאלה  את  כיתתי  לדיון  להעלות  יש  אם  השאלה  נידונה  זה  בחיבור 

"האם יש ללמד בכיתה את ה־CRT". אפשר לראות את השאלה כאב טיפוס של נושא שנוי 

במחלוקת פוליטית, שבו הצדדים שבמחלוקת אוחזים באידאולוגיות שונות, שאינן מוצאות 

שפה משותפת בכל הנוגע לנושא המסוים שעליו הם חלוקים.

המסקנה הראשונה הייתה כי אין אפשרות לדון בכך בדיון פתוח עם התלמידים. זאת משום 

שהתלמידים  משום  לכך;  הכישרון  חסר  אף  ולחלקם  זו  למשימה  הוכשרו  לא  שהמורים 

אידאולוגיות  שבין  זה  מעין  שדיון  משום  וכן  אלה  מעין  דיונים  לקיים  הוכשרו  לא 

דיון עתידי שוקלני  דו־שיח של חירשים. ההצעה היא להתכונן לקראת  יריבות הוא בגדר 

לכך. המורים  והכשרת  היסודי  הספר  מבית  החל  התלמידים  של  אימון  ידי  על   ופתוח 

גם אם הוצגו עד כאן גם עמדות שאינן ליברליות למהדרין, הרי שהדברים נכתבו בידי כותב 

שמחזיק בנקודת מבט ליברלית. על כן ודאי שאעדיף דיונים שוקלניים מוצלחים בכיתות 

בית הספר, שעל יתרונותיהם נכתבה ספרות רחבה. אולם מצב העניינים הנוכחי בספירה 

החינוכית מחייב המתנה, דומני שארוכה, עד שכל הנוגעים בדבר יהיו בשלים לכך.

 CRT הכנסת  שאלת  כמו  בסוגיה  דיון  בכיתה  לקיים  ניתן  כי  הייתה  השנייה  המסקנה 

עמדתי  כאן  גם  הצדדים.  עמדות  את  ביושר  מציגה  המורה  כאשר  הלימודים  לתוכנית 
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להיות  צריכה  שהמורה  בכך  הדברים  את  סייגתי  כזה.  דיון  בברכה  מקבלת  הליברלית 

מסוגלת ומוכשרת לכך, וגם כאן נדמה שלא כל ציבור המורים בן זמננו מוכן למשימה זאת.  

המסקנה השלישית הייתה כי בנושא פוליטי טעון כגון זה, ובהיעדר קונצנזוס רחב בשאלות 

רבות שבמחלוקת, אי אפשר לה למורה האובייקטיבית והממלכתית לייצג את אחת העמדות 

כעמדה המוסרית ואת העמדה האחרת כזניחה ושגויה.

לסוגיה  שמתייחסת  מהמורה  למנוע  מעשית  אפשרות  אין  כי  הייתה  הרביעית  המסקנה 

ששנויה במחלוקת, כגון הסוגיה ששואלת האם ללמד את ה־CRT בכיתה, לנקוט דרך של 

אינדוקטרינציה שבה היא מנסה לשכנע את תלמידיה לקבל ולהפנים את עמדתה. וזו אף 

התופעה השכיחה, בעיקר במקומות שבהם החלוקה הגאוגרפית של האזרחים מלמדת גם על 

חלוקה אידאולוגית. גם כאן הדברים סויגו ותליתי את הישימות המוצלחת של האפשרות 

בכישרונה ובהכשרתה של המורה.

אומנם עמדתי הליברלית לא ששה לאמץ את דרך האינדוקטרינציה כדרך המלך החינוכית, 

חינוכית־אידאולוגית  מפרידה  מנוס  אין  אידאולוגיות  במחלוקות  שלעתים  מבין  אני  אך 

שבמסגרתה תלמד המורה ותנחיל ערכים על פי השקפת העולם הכוללת של המוסד שבו 

היא מלמדת או של הקבוצה החברתית שבה נטוע המוסד )וראו על כך גוסקוב, 2020(. 

המסקנה החמישית והאחרונה היא שככלל, במציאות הקיימת החברתית־החינוכית, אין 

למרות  וזאת  הנדרשת,  ההכנה  ללא  טעון  פוליטי  נושא  הספר  בית  לכיתת  להכניס  מקום 

ההנחיה המחייבת של חוזר המנכ"ל )2016(. יש להמתין עם הכנסה לכיתה של נושא שנוי 

במחלוקת, כדוגמת שאלת הכנסת תאוריית ה־CRT לבית הספר, עד שיבשילו התנאים לכך 

– הן מבחינת הכשרתם של המורים )וראו דוגמה להכשרה זו אצל Pace, 2021( הן מבחינת 

הכשרת התלמידים לכך החל מגיל צעיר.
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Teaching Critical Race Theory As Controversial Issue

Eran Gusacov

Abstract

Many contemporary books and scholarly articles address questions concerning 

the teaching of controversial issues. Such questions also preoccupy the mass 

media as well as the Israeli educational system. In the third decade of the 21st 

century A political and educational divisive controversial question initiated an 

American state-wide public debate over the question: should we teach Critical 

Race Theory in schools or should we avoid or even forbid it. This article takes 

advantage of this American educational-public debate, that has clear implications 

for the Israeli and other countries societies, to examine whether it is appropriate 

to raise the question "should we teach Critical Race Theory in school" in class as 

a controversial issue.The aim of this specific examination is to equip educators 

with criterions to decide if a controversial issue they encounter has a place in 

the classroom and what is the best way to introduce it to the students. 

Keywords: Critical Race Theory; controversial issues in the classroom; educational 

controversies.
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	 ירוביצ ןוידל התלע תחאו םירשעה האמה לש ישילשה רושעה תישארבו ינשה רושעב
	 ךכ רחאו תירבה תוצראב הליחת( תיטילופו תיכוניח תקולחמב היונשה הלאש ףירחו בחר
	 
	critical
	( עזגה לש תיתרוקיבה הירואתה תא רפסה יתבב דמלל שי םאה :)םיפסונ תומוקמב
	.תאז רוסאל ףאו ךכמ ענמיהל שי אמש וא ,)
	CRT
	 הנוּכת ןלהלש ,
	race theory

	 לע ,תורורב תויכוניח תוכלשה ולש ,ליעל רכזוהש ןועטה ירוביצה ןוידב רזעינ הז רוביחב
	 לע ,תורורב תויכוניח תוכלשה ולש ,ליעל רכזוהש ןועטה ירוביצה ןוידב רזעינ הז רוביחב
	 םייונשכ רפסה תיבב םתולעהל יוארש םיאשונה תודוא לע תיכוניח הלאש־אטמב ןייעל תנמ
	 תא תקולחמב יונש אשונכ רפסה תיבב ןוידל תולעהל ןתינ םא ןחבי רוביחה .תקולחמב
	"?רפסה יתב תתיכב 
	CRT
	 דמלל שי םאה" הלאשה

	 השיגל קמוע ףיסוהל שקבת ,םיאבה םירבדב גצות וזש יפכ ,הלאשל תבכרומה הבושתה
	 השיגל קמוע ףיסוהל שקבת ,םיאבה םירבדב גצות וזש יפכ ,הלאשל תבכרומה הבושתה
	 רזוחב לשמל יוטיב ידיל האבש השיג ,התיכב תקולחמב םייונש םיאשונ תארוהל תלבוקמה
	  :ויפלש )
	2016
	( ךוניחה דרשמ ל"כנמ

	 הדימלה לש דוסיה ינבאמ אוה ...תקולחמב םייונש םיאשונ לע יכוניח חיש
	 הדימלה לש דוסיה ינבאמ אוה ...תקולחמב םייונש םיאשונ לע יכוניח חיש
	 דודיע ]...[ דמולל תויטנוולרו דמולה תוברועמ ,הרבחלו דמולל ךרע :תיתועמשמה
	 ןברדמ אוהו תיתרבח־תיחרזא תוברועמל ךוניחהמ קלח אוה הזה גוסהמ חיש
	 ,תונלבוסל ,תוחיתפל םידימלת דדועמ הזכ חיש .הרבחב טרפה לש תוירחא תחיקלל
	.יתכלממה ךוניחה תורטממ םהש ,הקימעמ הבישחלו גולאידל

	 שי ."תקולחמב םייונש םיאשונ" גשומה לש םוחית וא הרדגה הרסח הז ל"כנמ רזוחב
	 שי ."תקולחמב םייונש םיאשונ" גשומה לש םוחית וא הרדגה הרסח הז ל"כנמ רזוחב
	 תמיוסמה הלאשה לע בישהל היהי ןתינ םרטב ל"כנמ רזוחב יוצמש רסוחה תא םילשהל
	 סחייתהל שיש תקולחמב םייונש םיאשונ ,ןאכ ונניינעל .הז רוביח לש וזכרמב תדמועש
	 :ולא םינייפאמ ילעב תויהל םיכירצ רפסה יתבב םינודינ תויהל םידמעומ םהשכ הלאככ םהילא

	 גשומה לש רתויב בחרה ןבומב – תישעמו תיטנוולר תיטילופ תקולחמב םייונשש םיאשונ .א
	 גשומה לש רתויב בחרה ןבומב – תישעמו תיטנוולר תיטילופ תקולחמב םייונשש םיאשונ .א
	 ,רפסה תיב ילתוכל ץוחמש הבחרה הרבחב םג יוושכע ירוביצ ןיינע םהב שי רשאו – יטילופ
	 ,רסומ םניינעש םיאשונ ;םייגולואדיאו םייכרע םיטופיש םג םהב םיברועמש םיאשונ ןוגכ
	 תוחפל ,םיססובמ תקולחמב םידדצה ינועיט .ב .תונמואו הקיזיפטמ ,תד ,הרבחו הקיטילופ
	לצא עיפומש יגולומטסיפאה ןוירטירקל םאתהב( םיילנויצר םיקומינ לע ,לודגה םקלחב
	 וינועיטו ויגשומ ,והער לש ותפש תא הז בטיה םיניבמ חוכיוול םידדצה .ג .
	)
	 
	Dearden, 1981
	.)
	2021
	 ,בוקסוג ואר וללה םינייפאמב הריחבל הקדצהה לע(

	 :תונווגמ טבמ תודוקנמ 
	 :תונווגמ טבמ תודוקנמ 
	CRT
	־ה תא רוקסי ןושארה קרפה .םיקרפ ינש הז רמאמב
	 םיטביהב קרפה ןודי ךכ לע ףסונ .תיטילופהו תיתוברת־תיתרבחה ,תיכוניח־תימדקאה
	 תארוה לש תויכוניח תוכלשהב קוסעי ינשה קרפה .הירואתה לש םיילארשיו םיילסרבינוא
	 שי דציכו ילארשיה רפסה תיבב תיחכונה תעב וז הירואתב קוסעל ןתינ םא לאשיו 
	CRT
	־ה
	 תיטילופ תקולחמב הנותנ רפסה יתבב 
	CRT
	 תארוה יכ הארנ ןושארה קרפב .ןכ תושעל
	 קרפב .םיילנויצר םיקומינ לע ,םקלחב תוחפל ,םיססובמ םידדצה ינועיטו תילאוטקא
	 תא בטיה םיניבמ םניא חוכיוול םידדצה ,םיילנויצרה םיקומינה תורמל יכ ןעטיי ינשה
	 ןורתפל עיגהל םישקבמ םניא ללכו םהיביריל םיבישקמ םניא רעצמלו ,םהיבירי לש םתפש
	 ומכ ,לארשיב רפסה יתבב םירומה יכ םג הארנ הז קרפב .חוכיווב חצנל םא יכ ,תקולחמה
	 
	CRT
	־הש איה ךכמ הלועה הנקסמה .הז אשונב ןויד םייקל םיכורע םניא ,םהידימלת םג
	 גוסהמ ןוידל האלעהל םיאתמ וניא יוושכעה םיניינעה בצמבש אשונל הרורב המגוד שמשמ
	.רפסה תיב תתיכב
	 )
	deliberative
	( ינלקושהו חותפה

	א..
	א..
	א..
	א..

	CRT
	CRT
	 –
	 עזגה לש תיתרוקיבה הירואתה לע 



	 וז הירואת ןיבש קהבומה רשקה תא הארי ,
	 וז הירואת ןיבש קהבומה רשקה תא הארי ,
	CR
	T
	־ל יללכ עקר תגצהב חתפי הז קרפ
	 תינקירמאה הרבחל טרפבו – אשונה לש תיוושכעה תויטנוולרה וב גצותו ,יכוניחה השעמל
	 דמועש אשונה לש ותרהבהו ותרכה איה תחאה .תורטמ יתש וז הגצהל .תילארשיה הרבחלו
	 יונש אשונ תולעהל תלקושש הרומל המגוד שמשל איה היינשה הרטמה .רוביחה זכרמב
	  .תקולחמבש םידדצה תודמע תגצה תועצמאב אלא ,חותפ ןויד ךרד אל התיכב תקולחמב
	 
	 תויורשפאה ןהמ ןוגכ ,תויכוניח דוסי תולאש רפסמ תובצינ ןלהל גצויש ןוידה ךרוא לכל
	 םה ימ ,רועישב תקולחמב יונש אשונ תאלעהל התיכה תלהנמ הרומה ינפב תודמועש
	 יהמו וז העיבק לע םיעיפשמש וא תותיכב םתולעהל ןתינש םיאשונה תא םיעבוקש םימרוגה
	 םייונשש םיאשונ תותיכל סינכהל םאובב םירומה ידיב ריאשהל שיש הימונוטואה תדימ
	 .תירוביצ תקולחמב

	 קוסיעה יכ ןעטיי ,ולעיש תולאשל ונתנייש תובושתהמו םידדצה תודמע תגצהמ הנקסמכ
	 קוסיעה יכ ןעטיי ,ולעיש תולאשל ונתנייש תובושתהמו םידדצה תודמע תגצהמ הנקסמכ
	 :תונוכתמ יתשמ תחאב לעופב תושעיהל לכוי ,םייקתי ןכא םא ,התיכב 
	CRT
	־ה תייגוסב
	 
	 תאזו ,חוכיווב םידדצה תודמע לש רשפאה תדימב תיביטקייבוא הגצה איה תחאה תנוכתמה
	 ןורשיכ תלעב איהש :"תרשכומ" חנומה לש םינבומה ינשב – ךכל תרשכומש הרומ ידיב
	 התיכב תיביטקייבוא הגצה תארקל המיאתמ הרשכה הרבע איהשו ,וז ןיעמ היישעל ןוצרו
	 תא ענכשל הרומה לש ןויסינ איה היינשה תנוכתמה .תקולחמב םינותנה םידדצ תודמע לש
	 םרזה לש וא רפסה תיב לש ,הלש היגולואדיאה תא תמאותש הדמעה תקדצב הידימלת
	 .היצנירטקודניא לש ךרדב רמולכ ,רפסה תיב ךייתשמ וילאש יכוניחה

	תיכוניח־תימדקאה טבמה תדוקנ
	תיכוניח־תימדקאה טבמה תדוקנ

	 ,םירשעה האמה לש 
	 ,םירשעה האמה לש 
	80
	־הו 
	70
	־ה תונשב דוע תירבה תוצראב התישארש הירואת איה 
	CRT
	 .םיבחר םייתרבח םירשקהב ,יתרבח חוכו תונעזג ,עזג ןיבש םירשקה תכרעמ לע העיבצמש
	 עגונה לכב רקיעב – טפשמבו קוחב תוקסועש תוימדקאה תוקלחמב המשוי איה הליחת
	 םימוחתל הירואתה הבחרתה ךשמהבו 
	,)
	Bell, 1980
	 לשמל וארו( ןויוושלו חרזאה תויוכזל
	 הרבחב העוטנ תונעזגה הירואתה יפ לע .ךוניחה םוחת אוה םהב טלובה ,םיפסונ םינווגמ
	 תעצבתמש הגירח העפות הניא איהו יתטישו םישרוש קומע ,יעזג יוכיד ךרד תינקירמאה
	 הרבחה תינבנו התנבנ הילעש החיכשה העפותה איה אלא ,םיילוש םיילילש םימרוג ידיב
	 לכ תירבה תוצראבש תסרוג
	 
	CRT
	־ה תיירואת .םויה התוא םיריכמ ונאש יפכ תינקירמאה
	 חיגמ אוה אלא ,יטסיאורטלא עינממ עבונ וניא ,םייקתמ אוה םא ,עזגה אשונב יתרבח לופיט
	 האב דציכ תרקוח הירואתה ,ךכל ךשמהב .טילשה ןבלה עזגה לש םיסרטניא םדקל תנמ לע
	 ,רדגמ ,עזג ומכ םינוש תוּילוּש ימרוג לש
	 )
	i
	ntersectionality
	( תובלטצה יתרבח יוטיב ידיל
	.)
	 
	Delgado & Stefancic, 2017; Ladson-Billings, 2013
	( תינימ הייטנו ימואל אצומ

	 ללכ ךרדבש ,םינבל־אל לש טבמ תודוקנ הרבחב םיצעהל םיצור 
	 ללכ ךרדבש ,םינבל־אל לש טבמ תודוקנ הרבחב םיצעהל םיצור 
	CRT
	־ב םיכמותש םידמולמ
	 הרבחבו הימדקאב ופקושי עזג יניינע תובבוסש תויעבש איה םתשירד .תורדומ ןדועו ויה
	 
	Bell,
	(
	 ינומגהה ןבלה םדאה לש טבמה תדוקנמ אלו טועימה תוצובק לש הביטקפסרפהמ
	. )
	1995

	 תרפסמש ,ןושאר ףוגב תימדקא הביתכ הכרבב תמדקמ הירואתה ,תיגולודותמ הניחבמ
	 תרפסמש ,ןושאר ףוגב תימדקא הביתכ הכרבב תמדקמ הירואתה ,תיגולודותמ הניחבמ
	 .תונילפיצסיד ןיב תוישפוחב הענשו תוירוגלאבו תויזטנפב ,םיביטרנב תשמתשמש ,רופיס
	 לצנתמ אל שומיש תדדועמ םג איה .היתונעט תא ךומתל ידכ תשמתשמ איה הלא לכב
	 .ימיטיגל ימדקא רקחמ ילככ 
	)
	storytelling
	 – םירופיס רופיסב לשמל ומכ( תויתריציב
	 שמשמ רשא ,ירוטסיהה דגנה רופיס תעמשהל םוקמ תתל 
	CR
	T
	־ה תשקבמ ךכ
	 רופיסה םא םג תאזו ,תינומגהה הצובקה תרפסמ ותואש ירוטסיהה רופיסל הביטנרטלא
	 קר אל תכמתסמ הירואתה .תמא לש םייברעמה םיטרדנטסב דמוע וניא יביטנרטלאה
	 הנובת לע קר אל ;םינומה תמכוח לע םג אלא ,תימדקא הניחבמ םיססובמ תורוקמ לע
	 .)
	Dixson & Rousseau, 2017; Gillborn, 2015
	(
	 תוילנויצר־יא לע םג אלא תילנויצר
	 

	תיתוברת־תיתרבחה טבמה תדוקנ
	תיתוברת־תיתרבחה טבמה תדוקנ

	 ידיל אובל תולוכי ןניאש תופקשה אטבל םירָדוּמה לש ךרוצל הבוגת םצעב איה הירואתה
	 ידיל אובל תולוכי ןניאש תופקשה אטבל םירָדוּמה לש ךרוצל הבוגת םצעב איה הירואתה
	 לש ,ביטרנה לש ולוק .תומייקה תוימדקאה תוירקחמה תוקינכטה ךרד אלמ ןפואב יוטיב
	 םיינומגהה תוכמסה ילעבל ןבומ תויהל לוכי אלש ןפואב
	 
	CRT
	־ל בושח ,רופיסה רפסמ
	 םיעוט םינבלה תוכמסה ילעב הירואתה תדמעב םיקיזחמה תנעט יפ לע .הימדקאבש
	 םרזה לש םיטרדנטסה תא ,קוידה תא
	 
	CRT
	 ידמולמ םירפסמש םירופיסב םישפחמ םהשכ
	 לש תויטנוולרה תא ךכב םיצימחמ םינבלה םיאמדקאה .יטילנאה דממה תאו יזכרמה
	 .רופיסה השעמ

	 תטלוב המגוד .םייתרבחו םיימדקא םייונישל ביוחמ וללה רופיסה ירפסמ לכ לש םלוק
	 תטלוב המגוד .םייתרבחו םיימדקא םייונישל ביוחמ וללה רופיסה ירפסמ לכ לש םלוק
	 טפשמה תכרעמב שרדנש יונישל האירקה איה תיטפשמה הימדקאהו טפשמה םוחתמ ךכל
	 ינב לע ,ןיינקה ילעב ,ןבלה עזגה ינבל רורב ןורתי תנתונש תוכז איהש ,ןיינקה תוכזל עגונב
	 :תטלחומ תוכז הניא איה ךא ,ןיינקה תוכז תא דבכל שי 
	 
	CRT
	־ה יפ לע םנמוא .רוחשה עזגה
	 הכותבש רשועהש תנמ לע ,ןיינקה תוכז תא החודש תנקתמ הילפהל הרבחה תשרדנ םיתיעל
	  .)
	Ladson-Billings & Tate
	, 1995
	 לשמל ואר( רתוי קדוצ ןפואב גלפתי

	 הזכרמב תדמוע םג איה .ימדקאה ןשה לדגמב הנופס התויהב תקפתסמ הניא
	 הזכרמב תדמוע םג איה .ימדקאה ןשה לדגמב הנופס התויהב תקפתסמ הניא
	 
	CRT
	־ה
	 הלא .םייתרבח םיטסיביטקאו םידמולמ הכותב תדגאמש הליעפ האחמ תעונת לש
	 תא וילא ףיפכמשו הנבל תונוילעב לגודש רטשמ הרבחב םייקתמש הנבהל םיפתוש
	 ,יעבט־יגולויב חרוכ הניא הז רטשמ לש ותואצמיה םתעדל .םינבל־אלה תייסולכוא
	 אלש ןוצרל םיפתוש םג םה .תע לכב קזחותמו רצונש יתורירש־יתרבח רצות םא יכ
	 םישרוד אלא ,יעזג חוכו )ךוניחו( קוח ןיב הרבחב םימייקתמה םירשקה תנבהב קפתסהל
	 .)
	Gillborn, 2015
	( הרבחה תא יביטקא ןפואב ךכב תונשלו וללה םירשקה תא ריתהל
	 

	 
	 
	CRT
	־
	ה לש םזילרבילה תרוקיב

	 ,
	 ,
	CR
	T
	־ה .ינמיהו ןרמשה ןבלה הנחמה יפלכ תומשאהב תרצענ הניא הירואתה לש התפקתמ
	 תסיפתו השגדה ילעב םהש םיטפשמל םינקירמאה רפסה יתבב תרוקיב ךותמ החמצש
	 םיביוחמ לשמל ךכ .ילרבילה הנחמה תא םג דגנ תיירואיתכ תרקבמ ,תוילרביל םלוע
	 תמגודכ ,םירוגש םיילרביל הדימ ינקל רבעמו לעמ תונעזג־יטנאה ןויערל
	 
	CRT
	־ה ידמולמ
	 םה וז ךרדב םא םג ,םתוביוחמב םיקבד םהו ,תנקתמ הילפה וא היצרגטניא ,חרזא תויוכז
	 רכזוהש ןיינקה תוכז לע רוערעה ,המגודל ךכ .התוא םיגלפמו הבחרה הרבחה תא םידירטמ
	 ,ללככ .)
	1973
	( קול ןו'ג עבטש םיידוסיה םילרבילה תונורקעה דחא לע רוערע אוה ןכל םדוק
	 לכ תא תדבכמש הליהק אלו רוכינ אקווד רצוי תוכז לש ילרבילה גשומה ,הירואתה תסרוג
	 .הב םירבחה

	 תויוכז אשונב הרואכל ינויוושה וקוסיע תאו םזילרבילה תא תרקבמ הירואתה ,ךכ לע ףסונ
	 תויוכז אשונב הרואכל ינויוושה וקוסיע תאו םזילרבילה תא תרקבמ הירואתה ,ךכ לע ףסונ
	 דוע לכ קר םייקתהל ךישמתו תמייקתמ הז אשונב תינקירמאה הקיקחהש תנעוטו םדא
	 החנהה ףא 
	CRT
	־ה ידמולמ יפ לע .הנמממ םיירקיעה םירכשנה םיאצויש םה םינבלה
	 םירושיכה ךמס לע תישענ הימדקאבו הרבחב תומדקתה היפלש ,תילרביל־תינקירמאה
	 שארב היולת תומדקתהה לעופב – םידמולמה םירובס ךכ – ירהש ,תירקש איה ,םיישיאה
	.עזגב הנושארבו

	 תכרעממ שרוד הרואכל קר אוהש ךכב םג ילרבילה הנחמה תא םימישאמ 
	 תכרעממ שרוד הרואכל קר אוהש ךכב םג ילרבילה הנחמה תא םימישאמ 
	CR
	T
	־ה ידמולמ
	 ינבל הווש סחי תתלו יעזג "םיעבצ ןורוויע" ךותמ לועפל תיטפשמה הימדקאהמו טפשמה
	 השעמל הסכמ םיעבצה ןורוויע ןורקיע לע תילרבילה השגדהה ,םתנעטל םלוא .םיעזגה לכ
	 לש ומוקמב .לעופב םייקתמ וניא ללכ יתרבחו ימדקא םיעבצ ןורוויע ןכש ,תנווכמ הילפה לע
	 ןימו רדגמ ,תוינתא ,עזג לש םילדבהה דוביכ תא םדקל 
	CR
	T
	־ה ידמולמ םישקבמ הז ןורקיע
	 גואדל הכירצ תיתרבחה המרונה םתעדל .תיטסילרולפ תיטרקומד הרבח דוסייל סיסבכ
	 
	Bell, 1995;
	( 
	וללה םילדבהה יפ לע קוידב הכותבש חוכהו הרקויה ,רשועה תוגלפתהל
	 .)
	Delgado & Stefancic, 2017; Ladson-Billings, 2013; Mocombe, 2017

	 לעכ ,ךוניחה לש וז טרפבו ,היפוסוליפה םוחת לע וליפא םיעיבצמ הירואתב םיכמותה
	 לעכ ,ךוניחה לש וז טרפבו ,היפוסוליפה םוחת לע וליפא םיעיבצמ הירואתב םיכמותה
	 לוקה תעימשו תעמשה תרבגהל םיארוקו ,םינבל םירבג םיפוסוליפ לש םתטילשבש םוחת
	 םינבל־אל םינקירמא םיפוסוליפ לש הז וא הקירפאב ורוקמש הז לשמל ,רחאה יפוסוליפה
	 עבצא הנפמ ,ךכ לע בתוכש )ןבלה( ידנליז־וינה ךוניחה ףוסוליפ ,סרטיפ לקיימ .וננמז ינב
	 ןפואב םלעתהש לע ,יאויד ןו'ג םינקירמאה ךוניחה יפוסוליפ לודג יפלכ וליפא המישאמ
	 .)
	Peters, 2011
	( תיעזגה הילפההו עזגה אשונמ רורב

	 םה ךא ,הירואתה לש ףיקמו הצממ רבסה םושמ הלא םירבדב ןיא .
	 םה ךא ,הירואתה לש ףיקמו הצממ רבסה םושמ הלא םירבדב ןיא .
	CRT
	־ה רבד ןאכ דע
	.הז רוביח יכרוצל ינושאר עקרכ םיקפסמ

	תיתרבחהו תימדקאה דגנה תודמע
	תיתרבחהו תימדקאה דגנה תודמע

	 תויתרבחהו תוימדקאה תורוקיבה רקיע ןלהל וגצוי ,
	 תויתרבחהו תוימדקאה תורוקיבה רקיע ןלהל וגצוי ,
	CRT
	־ה לש יטילופה ןפב ןוידה םרט
	.היפלכ תונפומש

	 םיניינע םינחוב 
	 םיניינע םינחוב 
	CRT
	־ה תא םדקל םישקבמש םידמולמהש תנעוט תינרמש תימדקא תרוקיב
	 ףסואכ קוחה תא םיאור םניאו תויוהז לש הקיטילופ לש ידמ הרצה המזירפה ךרד םייטפשמ
	 םיסרטניאל ףופכש שימג גשומכ אלא ,םיחרזאה לכ תא הווש ןפואב םיבייחמש םיללכ לש
	 םה ,םידמולמה תא תרוקיבה תפקות ךכ ,טרפב .םתוא ספות דיחי לכש יפכ םייתוהזה
	 םיקוחה םה וליא טילחהלו םנוצרכ קוחה תא שרפל תוכזה הרומש םיטועימ ינבלש םירבוס
	 .)
	Horowitz, 2006
	( םהל תייצל שיש םיפקתה

	 ,
	 ,
	CR
	T
	־ה ידמולמ יפבש ,הרואכל תיתדבועה ,הנעטה תא תלבקמ הניא תרחא תרוקיב
	 םג ומכ םינושה ןכותה ימוחתב םיימדקא תודסומב םידמולמ לש םהירושיכ תכרעה היפלש
	 .תיעטומו תינטשפ הנעט הב האורו ,תויעזג תוירוגטק ךמס לע םיעבקנ יעוצקמה םמודיק
	 קושה תונורקע יפ לע להנתמ תימדקאה הביתכה קושב םוסרפה ,תרוקיבה יפ לע ,ןכש
	 תוספדהו םיטוטיצ ,הרכהל הכזי )טפשמה םוחתב לשמל( בוט רפס וא רמאמ :ישפוחה
	 לע המואמ ונתוא תדמלמ הניא רמאמ לש הלבק־יא .בתוכה לש ועזגל רשק אלל תורזוח
	 הימדקאהש הנעטל דוסי ןיאש חוטב ינקירמא־ורפא דמולמ וליפאו ,הרדה וא הילפה
	.)
	Kennedy, 1989
	( םינבל םניאש םיבתוכמ תמלעתמ

	 .
	 .
	CR
	T
	־ה ידמולמ תדובע לש תימדקאה־תיגולודותמה התוכיא תא תפקות ףא דגנה תדמע
	 רופיס לש םיביטרנ לע תימדקאה םתדובעב םיכמתסמ םינורחאהש הדבועה סיסב לע תאז
	 בוט םיפקשמ םירופיסה םתעדלש ןוויכ – םיימדקא םייטפשמ םירמאמב םג – םירופיס
	־ה תא תפקות תרוקיבה השעמל .םירוחשה לש הבותכ אלה תילארואה תוברתה תא רתוי
	 ימדקא לקשמ םיביטרנל תנתונו םירופיס רופיס ןיבל תודבוע ןיב הניחבמ הניאש לע 
	CRT
	 תנתינ הניא הירואתה ,תרוקיבה הכישממ ,תאזככ .תותמואמ תודבוע לש ןלקשמל ההז
	 תחכוהל תחא תיפיצפס המגוד תרוקיבה האיבמ לשמל ךכ .הכרפהל אל ףאו תומיאל
	 שומיש :םהמ תונקסמ תקסהלו םיירקמ םירופיס לע תונעשיהב תיגולודותמה השלוחה
	 ,הווח ותואש האנש עשפ לש עוריא לע םדא רפיסש רופיסב 
	CRT
	־ה לש םינקיטרואת ושעש
	 ופוסב עיגהלו םיינעזג האנש ימואנ לש העפשההו תובישחה לע הז רופיסמ דומלל תנמ לע
	 תקפסמ הניא הלאכ םימואנ לע תירבה תוצראב תיוושכעה השינעה יכ הנקסמל רבד לש
	 תרוקיבה תא םינדעמש ימ שי .
	)
	Barlow, 2016; Horowitz, 2006; Mocombe, 2017
	(
	 םוחתל םירופיס לש םתסנכה תא ירוגטק ןפואב לוספל ןיאש םירובסו תיגולודותמה
	 לש םתייפיצ םג םלוא .)
	CRT
	־ה הקסע ובש ןושארה ןכותה םוחת רומאכ אוהש( טפשמה
	 םירופיסה לש תיטפשמ־תימדקאה םתוכיא תא ךירעי טפשמה םוחתש איה וללה םינדעמה
	 היהת קוחהו טפשמה םוחתב הדובע לכשו תמאב תוקבדו םיילנויצנבנוק םיטרדנטס יפ לע
	.)
	Farber & Sherry, 1993
	( םירבדה לש קימעמ ילנויצר חותינ לעו הנובת לע תססובמ

	 תססובמ אלהו הלילכמה 
	 תססובמ אלהו הלילכמה 
	CRT
	־ה תחנה לש התונוכנ־יא לע העיבצמ תימדקאה תרוקיבה
	 םהל שי ףאו םינבלב המוד קבאמ םימייקמ הלא לכ ןכ לעו יוכיד ווח םינבל־אלה לכ היפלש
	 .
	)
	Kennedy, 1989
	(
	 םינבלה לש וזמ הנוש איהש תואר תדוקנ ףרוג ןפואב

	 איהשכ הילגרל תחתמ עקרקה תא תטמוש 
	 איהשכ הילגרל תחתמ עקרקה תא תטמוש 
	CRT
	־ה תיירואתש תסרוג תרחא תרוקיב
	 רוביד שפוח קינעמ רשא ןורקיע – תיטרקומד הרבחב ילרביל־יתרבחה ןורקיעה תא תללוש
	 תילרביל הנגה תנתינ השעמל ךכב .איהש הרימא לכ יפלכ תונלבוס יוליג שרודו לוכל טלחומ
	 תיירואת העימשמש תודגנתהה ללוכ ,םייקה יתרבחה בצמל תודגנתה לש תורוצל תדמתמ
	 רובידה שפוחש םינעוט 
	CRT
	־ה ידמולמ ,םדגנכ תינפומש וז תרוקיב לומ .המצע 
	CRT
	־ה
	.
	)
	Reitz, 2009
	(
	 םירמאנ םירבדה ןהבש תוביסנל םאתהב ותוא ןוחבל שיו טלחומ וניא

	 ,תונעזגב תמחלנ התנעטלש ימ 
	 ,תונעזגב תמחלנ התנעטלש ימ 
	CRT
	,
	־ה תיירואת תא המישאמ הנוש יפוא תלעב תרוקיב
	 םידוהי יפלכ לשמל ,)ןווכמב אלש ןיבו ןווכמב ןיב( תונעזג לש תולוק העימשמ המצע איהש
	 יפלכ ףאו 
	)
	Farber & Sherry, 1993; Horowitz, 2006
	(
	 טרפב לארשי תנידמ יפלכו ללכב
	.)
	Reitz
	, 2009
	 המגודל ואר( םינבלה ללכ

	 ,הימדקאה לש "ילאמש"ה הדיצמ םג תעמשנ 
	 ,הימדקאה לש "ילאמש"ה הדיצמ םג תעמשנ 
	CRT
	־ה תיירואת יפלכ תימדקא תרוקיב
	 
	CRT
	־ה ידמולמ דגנ תנעוט וז תרוקיב .הירואתה יפלכ היתפמא הלגמש ימ ברקב וליפא
	 לכבו הלש יתרבחה הנבמב ,תינקירמא־תיברעמה הרבחב םידרומ הרואכל קר םהש
	 התהדזה אל איהש ךכב הרבחה תא םימישאמ םהשכ ,המיע תאשונ איהש "םימזיא"ה
	 וא תיגולוטנוא הביטנרטלא םיעיצמ םניא הלא םידמולמ לעופב םלוא ,
	CRT
	־ה יכרע םע
	 םירצענ םה רמולכ .יברעמה יתרבחה הנבמה לש היוארה תוהזה תסיפתל תיגולומטסיפא
	 םה רמולכ ,"הנבל"ה תיברעמה הזתה לש היתוריתס תא םילגמ םה ובש הזתיטנאה בלשב
	 םניא םה םלוא ,
	)
	Adorno, 1973
	(
	 ונרודא לש ונושלב "תילילש הקיטקלאיד" םיחתפמ
	 תילאמשה תרוקיבה יפ לע .הזתניס לש רתוי הובג בלשל הריקחה תא םילעמו םיכישממ
	 השעמלו ,םיפקות םה ותואש ,יברעמה הבשחמה ןפואמ ררחתשהל םיחילצמ םניא םה
	 ללכ לע תכרעמה תא קתעשל םיסנמ םה :םתעדותבו םתבשחמב ,םתוהזב םייברעמ םה
	 הנגראל םישקבמו ,יעבט חרכה הלא ויה וליאכ ,םייגולואדיאה הינונגנמו הלש תוקיטקרפה
	.
	)
	Mocombe, 2017
	(
	 םהיתונויערל המיאתמש תיעזג־תימואל הדמע רותב שדחמ

	?רפסה תיבב 
	?רפסה תיבב 
	CRT
	־ל םוקמ שי םאה :תיגולואדיא־תיטילופה טבמה תדוקנ

	 
	 
	CRT
	־ה תיירואת לש התונימא וא התובישח ,התותימא תלאשב ןאכ דע התלגתהש תקולחמה
	 יתתיכ ןוידל המיאתמ הניאש יאדו ,תאזככ .םידמולמ ןיב תימדקא תקולחמ הרקיעב איה
	 ,)תילארשיה הרומל םג ומכ( תינקירמאה הרומל ןיא ירהש ,תקולחמב יונש אשונב חותפ
	 ןתותימאו ימדקאה ןביט יבגל תוקולחמב עירכהל שרדנה עדיה ,הידימלתל ןיאש יאדוובו
	 ,ונינפלש םיוסמה הרקמל תדחוימש הנעט וז ןיא יכ שגדוי .)
	2021
	 ,בוקסוג ואר( תוירואת לש
	 .ימדקאה םתויחמומ םוחתל תעגונו םידמולמ ןיב תקולחמב היונשה היגוס לכ יבגל םא יכ

	 :תקולחמב היונשה הלאשה לש יטילופה דממה תא גיצנ ,ימדקאה דממה גצוהש רחאל
	 :תקולחמב היונשה הלאשה לש יטילופה דממה תא גיצנ ,ימדקאה דממה גצוהש רחאל
	 תיבב םידומילה תינכות ךותל 
	CRT
	־ה תיירואת תא סינכהל הבוח ילוא וא יוצר ,רתומ םאה
	?רפסה

	 ןפואב תונשל ידכ ךכב שי רפסה יתבב םידומילה תינכותל אשונה תסנכהב םיכמותה יפ לע
	 ןפואב תונשל ידכ ךכב שי רפסה יתבב םידומילה תינכותל אשונה תסנכהב םיכמותה יפ לע
	 תיב תותיכב הירואתה םושיי :רפסה יתבב םינבל־אל םידימלת לש םכוניח תא יטמרד
	 זכרמב ביצמ ,תוחרזאו הרבחה יעדמ ,הירוטסיה ירועישב רקיעב ,ןוכיתהו ידוסיה רפסה
	 ירוטסיה־יגולויצוסה הנבמה תעפשה תאו עזגה ןיינע תא תולצנתה לכ אלל םירועישה
	 היצמיטיגל הקינעמ התיכל הירואתה תסנכה .םידימלתה לש םוי–םויה ייח לע ינקירמאה
	 םייתרבחה םייחה ירשקהל עגונב םידימלתל יוטיב תורשפא תחתופ ,דימלתה לוק תעמשהל
	 םיליבגמש תוששחו םייתרבח םיצחל םיטועימ ינב םידימלתמ הטיסמו םהלש םיימוי־םויה
	 דומיל תובקעב אבש ,יתרוקיבה לוקה קוזיחש םירובס םיכמותה .םירועישב םתוברועמ תא
	 םידימלת לש תותיכ תיינבב עייסמ ,תימדקא תוניוצמל סיסב שמשמ ,רפסה תיבב הירואתה
	 םא ושנעיי ןפ דחפה תא םינבל־אלה םידימלתה לעמ לישמ ,םייתרבחה םייחב םיברועמש
	 םידימלתהש ישיאה ישגרה ןויסינה תסנכה לש תוימיטיגלב ריכמו םלוק תא ועימשי
	 ,ךכ לע ףסונ .
	)
	Johnson & Neville, 
	2019
	(
	 יתחפשמה םרשקה ךותמ התיכל םתיא םיאיבמ
	 דוחייב ילואו םג אלא ,תונעזגה לש ישיאה דצה תא קר אל ךוניחב שיגדהל םישקבמ םיכמותה
	 לכוי תונעזגה לוסיחל איביש יונישה םיכמותה יפ לע .תירבה תוצראב םיידסומה הינפ תא
	 ןה םיינקירמאה םייחב תונעזגה תויזכרמ תשחכה ןה התיכה רדחמ ומלעיי םא קר שחרתהל
	.)
	 
	Knaus, 2009; Ledesma & Calderón, 2015
	( וריכזהל ןיאש אשונ לאכ הילא תוסחייתהה
	 
	 ןיבש הנחבהל עגונה לכב 
	CRT
	־ה ידמולמ םיטקונו וטקנ ותואש ןווכמה תולובגה שוטשט
	 םיסופמקל ץוחמש םלועב םהלש תיטסיביטקאה תוליעפה ןיבל םתיישע לש ימדקאה דצה
	 םלועב ,רקיעב ילואו ,םג דגנ תובוגתל ואיבה תינקירמאה הרבחה לע עיפשהל םתפיאשו
	.ימדקא אלה

	 .
	 .
	CRT
	־
	ה תיירואת תא רפסה תיב תתיכב דמלל רוסא ,תינרמש־תינמיה ,דגנה תדמע יפ לע
	 
	 תירבה תוצרא תא םימישאמ םהשכ םירקשמ 
	CRT
	 לש םינקיטרואתה יכ תסרוג וז הדמע
	 ותואש יוניגל ץרמנ ןפואב תדגנתמ תינמיה הדמעה .הדוסימ תינעזג המוא ,הרואכל ,וזש
	 לע הרימשל עגונה לכב ויתונורקע יפלכו םזילטיפקה יפלכ 
	CRT
	־ב םיקיזחמה םיעימשמ
	 תא ףא החוד תינמיה הדמעה .חרזא לכ לש תוילאודיווידניאה תויוכזה לעו יטרפה שוכרה
	 םימדקתמ תירבה תוצראב היפלש תילרבילה העיבקב הירואתה ידמולמ לש קפסה תלטה
	 יכמות םיאצומש יפודה דגנ ףא תממוקתמ תינמיה הדמעה .םיגשיה יפ לע םדקתהל יוארשו
	.תינקירמאה הקוחב 
	CRT
	־ה

	 ןהיפלש ,תורורב תודבועמ תמלעתמ 
	 ןהיפלש ,תורורב תודבועמ תמלעתמ 
	CRT
	־ה תיירואתש תנעוטו הכישממ וז דגנ תדמע
	 םג ומכ ,םתופתתשה ןפואו ךוניחה תכרעמב םידליה תופתתשה תדימ ,החפשמה הנבמ
	 םרוע עבצ אלו ,ןויוושה־יאל םיירקיעה םימרוגה םה – הדובעה חוכב תופתתשהה תרוצ
	 הרבחה תודוסי תא עקעקל תשקבמ 
	CRT
	־ה תיירואת ,דגנה תדמע יפ לע .םיחרזאה לש
	 יטנא" היטרקורויב םע תיתקוחה תכרעמה תא ףילחהל הסנמ השעמל איהו ,תינקירמאה
	 דגנה תדמע .תירטילטוטכ םינקילבופר־םינמיה הירואתה ידגנתמ יניעב תימדנש ,"תינעזג
	 םיחרזאה ללכ ינפב תוחותפש תורשפאה םוסקִמ ידי לע קר גשוי יתימא ןויווש יכ תסרוג
	 תקולח וא עזג סיסב לע הדרפה ידי לע אלו יאמצע ןפואב םמצע תא םייקל םינקירמאה
	.)
	Rufo, 2021
	( רוע עבצ יפ לע םיבאשמ

	 םילגודש ימ ,תיטילופה הפמה לש ילאמשה דצה ןמ םיגוה ברקב םג תאצמנ 
	 םילגודש ימ ,תיטילופה הפמה לש ילאמשה דצה ןמ םיגוה ברקב םג תאצמנ 
	CRT
	־ל תודגנתה
	 הלא םיגוה .הירואתב םיכמותה םידמולמה לש םתירב ינב הרואכל םהש ,חרזאה תויוכזב
	 לקשמ יווש םימרוגכ – דמעמו רדגמ ,עזג – וזב וז תוגרתשמה תויגוסה שולש תא םיאור
	 היפלש 
	CRT
	־ה תשיג תא םילבקמ םניא םהו ,תינקירמאה הרבחב קדצה־יאלו ןויוושה־יאל
	.)
	Ladson-Billings, 2013
	 לצא לשמל ךכ לע וארו( הלא תולוועל יזכרמה ריצה אוה עזגה

	 תיתגלפמ־תיטילופה טבמה תדוקנ
	 תיתגלפמ־תיטילופה טבמה תדוקנ

	 בחרנ דה םייק רפסה יתבב 
	 בחרנ דה םייק רפסה יתבב 
	CRT
	 תארוה תייגוסל תיתגלפמ־תיגולואדיאה תוסחייתהל
	 םויב .
	2020
	 רבמטפסב 
	17
	 םוימ רקיעב תינכדעו תיטנוולר היגוסהו ,תינקירמאה תוירוביצב
	 דמעמ יונישל תיתועמשמ המורת םרתש םואנ פמארט דלנוד תירבה תוצרא אישנ אשנ הז
	 םיוסמ ירוביצ דה הל היהש ףא( תירוביצה התעפשהב תלבגומש תימדקא הירואתמ 
	CRT
	־ה
	 תקולחמב יונשש יזכרמ ינקירמא אשונל )תקולחמב היונש התייה ןכאש ףאו ןכל םדוק םג
	  .)
	Trump, 2020
	(
	 הזע תיתרבח־תיטילופ

	 םילרביל םיאקיטילופ ידיב וירבדל ךמתנש( ינקירמאה לאמשה תא אישנה םישאה ומואנב
	 םילרביל םיאקיטילופ ידיב וירבדל ךמתנש( ינקירמאה לאמשה תא אישנה םישאה ומואנב
	 ידכ 
	CRT
	־ב שמתשה תובר םינש ךשמבש ימכ )תוירחסמ תורבחו תרושקתה יעצמא ידיבו
	 הירואת אישנה יפ לע .תיטסיסקרמ חורב היצנירטקודניא תירבה תוצרא ידימלת לע ליעפהל
	 הראית איה :תואנוהבו םירקשב ותוא האלימו ינקירמאה ירוטסיהה רופיסה תא התוויע וז
	 יעשפל םיפתושכ םיריעצ םידלי ףא המישאה ,העשרכו תינעזגכ תינקירמאה המואה תא
	.החפשמ ינבו םינכש ,םירבח ןיב דירפהל תנמ לע רפסה יתב לע התפכנו יוכיד

	 ,תילנויצר הבישח ,השק הדובע ומכ םיגשומב האור הניא הירואתה ,אישנה לש וחותינ יפ לע
	 ,תילנויצר הבישח ,השק הדובע ומכ םיגשומב האור הניא הירואתה ,אישנה לש וחותינ יפ לע
	 קר אלא ,םינקירמאה לכ תא םידחאמש םיכרעל סיסב לאב הנומאו תיניערג החפשמ
	 ימ ,םינקירמאה םיטוירטפה םירוהה פמארט לש ותעדל םלוא .םינבלה תבשחמ לש טביה
	 .הלא ןיעמ האנש לש םירקש רפסה יתבב רתוי ודמליי אלש ושרדי ,םהידלי תא םיבהואש
	 ךוניחב היצנירטקודניא דוע לבקל ומיכסי אל ,עזגה תשדע ךרד רבד לכ ןוחבל וברסי םירוהה
	 תוברתה ,תיתרוסמה הנומאה לש םיוכיד תא וחדיו םינקירמא םיחרזא ןיב הדירפמש
	 ךרד רבוע תימואל תודחאל דיחיה ליבשהש רמול עדי ףא אישנה .ירוביצה בחרמב םיכרעהו
	.יעזג עקר לע הדרפה ךרד אלו תינקירמאה תפתושמה תוהזה

	־ה אשונב תכמותש תילרדפ תוליעפ לכ רוצעל שקיבו ויתובקעב אבש יתואישנה וצהו םואנה
	־ה אשונב תכמותש תילרדפ תוליעפ לכ רוצעל שקיבו ויתובקעב אבש יתואישנה וצהו םואנה
	 רושקה לכב הזע תיטילופ תקולחמ וחתפ )ןדייב אישנה ידיב רתוי רחואמ לטובש וצ( 
	CRT
	 .םיינקירמאה רפסה יתבב 
	CRT
	־ה תארוהל

	 ,רפסה יתבב אשונה תארוה תא רוסאל שיש םיעבוק םינקילבופר־םינקירמא רוביצ ישנא
	 ,רפסה יתבב אשונה תארוה תא רוסאל שיש םיעבוק םינקילבופר־םינקירמא רוביצ ישנא
	 תא תדדועמש תילאמש היצנירטקודניא השעמל איה וז הארוה ,םירובס םה ךכ ,ירהש
	 ,םינאידניא ,םינקירמא־םינקירפא ןוגכ( "םיינועבצ" םישנא ררועמש דירפמה חישה
	 ךרדב העיפשמ רפסה יתבב
	 
	CRT
	 תארוה וז העד יפ לע .םינבלה דגנכ תונפל )םינקיסקמ
	 ,םיעדמו הקיטמתמ ידומיל לע םג אלא ,הירוטסיהה ידומיל לע קר אל היצנירטקודניא לש
	 תסיפת תעפשה רבדב םיעטומ תונויער םידימלתל םירדחומ ,וז העד ילעב יפ לע ,םהבש
	.
	)
	Butcher, 2021
	(
	 ולא ןכות ימוחת לע עזגה

	 )ינקילבופר בור יוצמ ןהבש הלאכ קרו( תירבה תוצרא תונידממ םירשעכ 
	 )ינקילבופר בור יוצמ ןהבש הלאכ קרו( תירבה תוצרא תונידממ םירשעכ 
	2021
	 ינוי שדוחל ןוכנ
	 המגודל ךכ .)
	Kim
	, 2021
	(
	 רפסה יתבב 
	CRT
	 תארוה דגנכ הקיקח לש םינוש םיבלשב תויוצמ
	:הניילורק םורדב קוחה תעצה יפ לע

	 םיירוביצ תודסומלו םיירוביצ רפס יתבל ,םיירוביצה רפסה יתב תוזוחמל רוסא
	 םיירוביצ תודסומלו םיירוביצ רפס יתבל ,םיירוביצה רפסה יתב תוזוחמל רוסא
	 קובדל וא ץמאל ,ןועטל םידימלת בייחל תרחא ךרדב וא ןווכל םיהובג םידומיל לש
	 תורושק תויחנה קפסל וא "עזגה לש תיתרוקיבה הירואתה" לש הנומאה ירקיעב
	.
	)
	Long et al., 2021-2022
	(
	 תשרדנה היגולונימרטה תא רידגהלו

	:ירוזימ תנידמב קוחה תעצה יפל ךכו 
	:ירוזימ תנידמב קוחה תעצה יפל ךכו 

	 תנווקמ הארוה ,ןויכיזב רפס יתב ,והשלכ זוחמב רפס יתב ,תיתנידמ תונכוס םוש
	 תנווקמ הארוה ,ןויכיזב רפס יתב ,והשלכ זוחמב רפס יתב ,תיתנידמ תונכוס םוש
	 תינכות וקפסי ,ושמתשי ,ודמלי אל ]...[ ירוזימ יקקוחמ ידיב יהשלכ ךרדב תנמוממש
	 ןתילכתש תומישמ וא הכרדה םירמוח וא דימלת לש ושומישל יהשלכ םידומיל
	 וא סרוק לש סובליס וא םידומילה תינכותמ קלחכ 
	CRT
	 לש םיביכר םהבש דמלל
	 
	Missouri House of Representatives,
	(
	 דומיל תינכות וא והשלכ סרוקב היחנה
	  .)
	2021

	 המגודל ךכ .םתוא םירפמה דגנכ תויצקנס ועבקנ ,ומיוקיש תנמ לעו ,הלא םיקוח לש םדיצב
	 המגודל ךכ .םתוא םירפמה דגנכ תויצקנס ועבקנ ,ומיוקיש תנמ לעו ,הלא םיקוח לש םדיצב
	 םעפ לכב
	 )
	district
	(
	 יכוניח רוזא דגנכ לטויש רלוד 
	5000
	 לש סנק לע הנוזירא לשומ םתח
	 :תפסונ המגוד ."ורדגמל וא ועזגל עגונב תוחונ־יא שוחל דימלתל םורגי" הז רוזאב הרומש
	 רלוד ןוילימ השימח דע לש םוכסב רפס יתב סונקל ךוניחל הקלחמה תמייאמ יסנט תנידמב
	 ידיב רשוא רבכש ןיינעב הנידמה קוחל דוגינב עזג יניינע לע םייתתיכ םינויד םויק ןוועב
	.)
	Pendharkar, 2021a; 2021b
	(
	 לשומה

	 תושר םירומל שיש םירובס םיטרקומד־םינקירמא רוביצ ישנא ,םינקילבופרה תדמע תמועל
	 תושר םירומל שיש םירובס םיטרקומד־םינקירמא רוביצ ישנא ,םינקילבופרה תדמע תמועל
	 םתוכזל המאתהב תאז .םידומילה תינכותל אשונה תא סינכהל הבוח ףא ילואו תוכמסו
	 טרפבו ,ימדקא שפוחו יוטיב שפוח רפסה יתבב ומייקתיש ךכל םירומה לש תיסיסבה
	 תונעזגה היפלש ,תירוטסיה תמא )וזה תילרבילה הדמעה ילעב תעדל( גיצמש אשונ תארוהב
	.תינקירמאה תירוביצה תוינידמה תא תבצעמ הנדועו הבציע

	 ןיעמ םירוסיאש תנעוט רפסה יתבב 
	 ןיעמ םירוסיאש תנעוט רפסה יתבב 
	CRT
	־ה תיירואת תא דמלל רוסיאה דגנכ תרוקיבה
	 ומכ .םלועב הלודגה היטרקומדב םוקמ םהל ןיאשו תוירטילטוט תונידממ קר םירכומ ולא
	 הלוכי אל םגו – םהב ןיא ןכש ,הפיכא ירב םניא ללכ וללה םיקוחהש הרובס תרוקיבה ,ןכ
	 .
	)
	Donegan, 2021
	(
	 
	CRT
	 לש הארוה קוידב יהמ הריהבמש הרדגה – םהב תויהל

	 קרמ לרנגה תירבה תוצרא אבצ לש םיבלושמה תוטמה שאר ףא עימשה תילרביל הדמע
	 קרמ לרנגה תירבה תוצרא אבצ לש םיבלושמה תוטמה שאר ףא עימשה תילרביל הדמע
	־ל עגונב םינקילבופר סרגנוק ישנא לש הלאשל בישהשכ
	 )
	General Mark Milley
	( יילימ
	 ךכב ררועו תירבה תוצרא אבצב אשונה דומילב העינמ האור וניא אוה יכ רמא אוה 
	.
	CRT
	 ,םינקילבופר סרגנוק ירבח םג ומכ ,פמארט רבעשל אישנה .הלודג תירוביצ־תיטילופ הרעס
	 סרגנוק ירבח םתמועל .אבצב היצנירטקודניא וניכ םהש המ דגנ ונעטו לרנגה תבושת תא וניג
	.)
	Ponnuru, 2021
	(
	 הבושתה תא ולליהו וגגח םייטרקומד

	 תוֹאישנ םג וליג 
	 תוֹאישנ םג וליג 
	CRT
	־ה תארוהל עגונב תינקילבופרה תיטילופה םלועה תפקשהל תודגנתה
	 הבוגת לכ לומ םירומה לע ןגהל ועבשנש ,םייצראה םיינקירמאה םירומה ינוגרא ינש
	 תירבה תוצרא לש תבכרומה תימואלה הירוטסיהה תא םידמלמ םה הבש ךרדה דגנכ
	 קתנל השעמל םישקבמ םירומה ינוגרא וז תודגנתהב 
	.)
	Will, 2021
	( 
	תונעזגלו עזגל עגונב
	 םיבייחמה םייכוניחה םינכתה תעיבק ןיבל םצמוצמה יתגלפמה הנבומב הקיטילופ ןיב
	 תעיבק תייגוסב דמעמ ללכב שי םירומ ינוגראל םא ןאכ לואשל שי ךא ,םידומילה תינכותב
	 היגוסב ןויד .םולוקירוקה יפ לע דמלל םיברסמש םירומ לע הנגה ןיינעב וא םולוקירוקה
	 .יחכונה רמאמה תולובגל ץוחמ אצמנ וז תניינעמ

	 תינקירמאה ךוניחה תכרעמש לע יסנטב ךוניח ישנאו םירומ ונילה תדגנתמ חור התואב
	 תינקירמאה ךוניחה תכרעמש לע יסנטב ךוניח ישנאו םירומ ונילה תדגנתמ חור התואב
	 םידבעה תניפס העיגה זא( 
	1619
	 תנשמ לחה םירוחשה םידבעה ורבעש לבסהמ תמלעתמ
	 הסרג" םידימלתה תא תדמלמ תאז תמועלו )תירבה תוצראל היהתש ימ תולובגל הנושארה
	 םיקהל םירומל םיעיצמ הלא ךוניח ישנא .תינקירמאה תוחתפתהה לש "החמש תירוטסיה
	 תותיכב 
	CRT
	 דמלל רוסיאה תא ףוקעלו תוסנל תנמ לע םידימלת םעו םירוה םע תויצילאוק
	 .)
	Baker, 2021
	(
	 תאז םישועש םירומב ךומתל רפסה יתב ילהנמב םיריצפמו

	 
	 
	CRT
	 תארוה ביבס תיטילופה תקולחמה לש תוגציימ ךא תורופס תואמגוד ואבוה ןאכ דע
	 תיתגלפמ תיגולואידיא תוסחייתהב וללה תואמגודב ןיחבהל לקש המוד .רפסה יתבב
	  .יטרקומדה דצהמ ןה ינקילבופרה דצהמ ןה ,אשונל הדיחא

	CRT
	CRT
	־ה לש םיילארשיו םיילסרבינוא םיטביה

	 םיאצמנ לשמל ךכ .תירבה תוצרא תולובג ךותב קרו ךא תרגתסמש הירואת הניא 
	 םיאצמנ לשמל ךכ .תירבה תוצרא תולובג ךותב קרו ךא תרגתסמש הירואת הניא 
	CR
	T
	־ה
	 ינקירמאה רוקמל םימוד םהיתונעטו םהינועיטש ,
	CRT
	 יכמות הילגנאב הימדקאב
	 םידגנתמה ינועיט לע םיפיסומש םילגנא הירואת ידגנתמ םידמוע םלומ .הירואתה לש
	 תואיצמל םאתהב השעמל החתפתהו התנבנ הירואתהש הנולתה תא םג 
	CRT
	־ל םינקירמאה
	 .)
	Warmington, 2020
	(
	 תילגנאה וזל אלו תירבה תוצראב תמייקש תיתרבחה

	 םייטילופה היגיהנמו טועימ םה םינבלה הבש הקירפא םורדב ,םלועה לש רחא הצקב וליפא
	 םייטילופה היגיהנמו טועימ םה םינבלה הבש הקירפא םורדב ,םלועה לש רחא הצקב וליפא
	 יתרבח "םיעבצ ןורוויע" ,תיעזג תוילרטינ לש םמויק קפסב לטומ ,םינבל םניא הנידמה לש
	 יפ לע אלא ,רועה עבצב היולת הניאש תיעוצקמ תומדקתה לש תיתימא תורשפא ןתמ וא
	 .)
	Moorossi, 2021
	( דבלב תוניוצמה תדימ

	־תוינתא תוצובקל ןויווש )רתי(ל השירד הלועש תעב לארשיב בצמל םג תויטנוולר הירואתל
	־תוינתא תוצובקל ןויווש )רתי(ל השירד הלועש תעב לארשיב בצמל םג תויטנוולר הירואתל
	 המודב ,ךכ .תוידוהי אל תוצובקל וא תילארשיה הרבחה ךותב תוידוהי תומיוסמ תויתרבח
	 שומיש לארשיב השענ ,ינקירמאה יטפשמה םוחתה יבגל 
	CRT
	־ה לש תירוקמה תרוקיבל
	 תויגליווירפה הצובקה דצמ תדסוממ תיטפשמ־תיתרבח הילפה לע העבצהל הירואתב
	 :םיחרזמה תצובק דגנכ תיזנכשאה

	 תינגורטה הצובק ונא ;תיתילונומ הצובק ןה תויחרזמ םישנש ןועטל תרמייתמ יניא
	 תינגורטה הצובק ונא ;תיתילונומ הצובק ןה תויחרזמ םישנש ןועטל תרמייתמ יניא
	 תויווח לש זנטעשו תוביטקפסרפ ,תויוסנתה לש ןווגמה ףרח םלוא ,םינתשמ תברו
	 יביטקלוקה ןורכיזב הבורצה תיתוברת תשרומ תוקלוח ונא ,'תויחרזמ' תוישנ םייח
	 הרדה ינונגנמל הפפכה הז ללכבו ,תפתושמ תיטפשמ־ויצוס הירוטסיה ןכו ונלש
	 ךכיפל .םהמ םלעתהל יאשר וניא טפשמהש ,תיתרבח תועינ ימסחלו השלחהו
	 תוינידמ לש טקייבוסכ היכרצבו תיחרזמה השיאב טבמה תא דקמל ילש האירקה
	 יחרכה ילאוטקלטניא טקיורפכ אלא ,יביטקודר וא ינתוהמ טקאכ שרפתהל הל לא
	 ,תילארשיה הרבחה לש העזגה עצבמ טפשמה םתועצמאבש םיכילהתה תנבהל
	 םישנ לש ןהייחב תחכונה תבכרומה הטילשה תצירטמבו ינבמה יוכידב קבאמלו
	.)
	762
	–
	761
	 'מע ,
	2019
	 ,תפי( תובר תויחרזמ

	 הבישיב תקפתסמ הניאש הירואת וזש אוה 
	 הבישיב תקפתסמ הניאש הירואת וזש אוה 
	CRT
	־בש דחוימה ,ליעל רמאנ רבכש יפכ
	 תיעזג הילפהל 
	CRT
	־ה חורב דגנ תבוגת לע .היישעל םג תפחוד איהו ימדקאה ןשה לדגמב
	 התמקה רופיסמ דומלל ןתינ – תישעמ־תיכוניח הבוגת – תילארשיה ךוניחה תכרעמב
	־םיינומגהה־םייתכלממה רפסה יתבמ דרפיהל השקיבש "המדק" רפסה יתב תשר לש
	 .)
	2004
	 ,תירטש וארו( תיחרזמ היצטניירוא הלש םידומיל תינכות םדקלו םייזנכשאה
	 ,תילארשיה תיתכלממה תכרעמב בלתשהל תשקבמ אקוודש ,וז חורב תרחא הבוגת
	 חרזמהו דרפס תודהי תשרומ תמצעהל ןוטיב תדעו" לש היונימ םע רתוי רחואמ העיגה
	 בצמה תא ,רתיה ןיב ,ןקתל השקיבש הדעו – )
	2016
	 ,ןוטיב תדעו( "ךוניחה תכרעמב
	 .)
	6
	 'מע ,םש( "יחרזמה יתוהזה ביכרמב טלחומ טועימ" םייקתמ ךוניחה תכרעמב ובש
	 
	 ןיעמ םיאטבמש םירבדל תינקירמאה
	 
	CRT
	־ה תונעט ןיב תטלחומ תוהז טעמכ אוצמל ןתינ
	  :שארה ןב זיאומ ררושמה ןויאירב רמאש תילארשי עזג תרוקיב

	 רטשמה הנכמ ינאש לולכממ קלח קר אוה יתורפסה דסממה .ןיא הלודג תובכרומ
	 רטשמה הנכמ ינאש לולכממ קלח קר אוה יתורפסה דסממה .ןיא הלודג תובכרומ
	 םע דחי ,הזה דסממה לש רתויב םיינוציקה םידקומה דחא ילוא אוהו ,יזנכשאה
	 הנבומ בצמ הז .םיזנכשא םודיק סיסב לע המקוה וזה הנידמה .ץ"גבו הימדקאה
	 ריוואהמ וא םימה תמירזמ קלח אוה ,הארנ יתלב םיתעל םג אוה ןכלו הרבחב
	 ,הצקומל ,טנדיסידל ךפוה התא הזה בצמה תא האור התאש עגרב .םימשונ ונחנאש
	.)
	2021
	 ,סאילא( תוינידמל דגנתמל אלו יתרוקיבל אל

	 עקר לע ,הטיסרבינואב ןתיילפא לע העבצהל תשמשמ ףא תילארשיה התנוכתמב
	 עקר לע ,הטיסרבינואב ןתיילפא לע העבצהל תשמשמ ףא תילארשיה התנוכתמב
	 
	CRT
	־ה
	Abu-Rabia-
	(
	 הנבלה תירבגה הינומגהה לומ לא יפויתא אצוממ תויטנדוטס לש ,רוע עבצ
	 .)
	2019
	 ,רחש־םייהנפוא( תויפויתא תורענ לש תיתרבחה ןתקיחד לע וא ,
	)
	Queder, 2022
	 לש תוניינעתהה םוחת תא רתוי דקמל ףא ןתינ תויפויתאה תונבה תיילפאב הז הקוסיעב
	."תיתרוקיבה תיטסינימפה עזגה תיירואת" התונכלו הירואתה

	 תונבו םינבל ךוניחה תכרעמ סחי יפלכ תרוקיבב םג לארשיב אוצמל לכונ 
	 תונבו םינבל ךוניחה תכרעמ סחי יפלכ תרוקיבב םג לארשיב אוצמל לכונ 
	CRT
	־ב שומיש
	 )תילאינולוקה( תוּנְבָלה דיקפת תא תודהיה תאלממ וז תרוקיבב .יאניטסלפה־יברעה רזגמהמ
	 ןבל־אלה – "רחא"ה דיקפת תא םיאלממ םיאניטסלפ־םיברעה וליאו ,תירוקמה הירואתבש
	 ךומנה םרועיש לע עיבצהל האב ימדקא־יכוניחה בחרמב תרוקיבה .ינקירמאה רוקמבש
	 לע ;תיללכה הייסולכואב םרפסמל יסחי ןפואב ,םיצרמ לש טרפבו ,הימדקאב םיברע לש
	 אלש לע ;םירומב רוסחמו תותיכב תופיפצ לע ;תיברעה ךוניחה תכרעמל םיכומנ םיביצקת
	 הלא לכ – תירבעה הפשב השלחה םתטילש לעו םמיא תפשב דומלל הימדקאב םיברעל ןתינ
	 לש בצמב יברעה רזגמה ינב לש םתוראשיה תא תרוקיבה יפ לע םיחיטבמש םימרוג םה
	.)
	Golan & Shalhoub-Kevorkian
	, 2019
	(
	 םידוהיל תופיפכ

	 םדיצמ סחיה יבגל תילארשיה התסרגב 
	 םדיצמ סחיה יבגל תילארשיה התסרגב 
	CRT
	־ה תיירואת לש תבלושמ תרוקיב םג תמייק
	 ,תרוקיבה יפ לע ,םינושארה .םיברע יפלכו םיחרזמ־םידוהי יפלכ םידוהי־םיברעמ־םינויצ לש
	 הענכה ךרד םיחרזמה לומ :לארשיב םתונוילע תא רמשלו םתוברת תא תופכל םיסנמ
	.)
	Erakat, 
	2015
	( הרדהו הריקע ,לושינ לש ךרדב םיברעה לומו ,תיתוברת

	 ןיא ,ילארשיה הרקמל
	 ןיא ,ילארשיה הרקמל
	 
	CRT
	 
	־ה לש תויטנוולרה וניינעש ,הז ףיעסב ובתכנש םירבדב םג
	 ריהבהל ידכ םהב יד ךא ,לארשיב הרבחהו דסממה דגנכ 
	CRT
	־ה תרוקיב לש יוצימ םושמ
	 תקולחמב יונש אשונכ תולעל היושע ףא איהשו ילארשיה רשקהב םג תיטנוולר ןכא היגוסהש
	.לארשיב רפסה יתבב

	א..
	א..
	א..
	א..

	?דציכ – ןכ םאו ,רפסה תיבב 
	?דציכ – ןכ םאו ,רפסה תיבב 
	CRT
	־ב קוסעל ןתינ םאה :תויכוניח תוכלשה



	 ןוידל ןתולעהל הלוכי הרומש תקולחמב תויונשה תולאשה לש ןהינייפאמ תא ןחוב הז רוביח
	 ןוידל ןתולעהל הלוכי הרומש תקולחמב תויונשה תולאשה לש ןהינייפאמ תא ןחוב הז רוביח
	 טטרשל שקבמ ןוידה .)התיכל 
	CR
	T
	־ה תסנכה תלאש( דחא ןחוב הרקמב שומיש ךרד התיכב
	 ץוחמ הריאשהל ילוא וא תקולחמבש הלאשב ןודל םא הרומ לש הטלחה תלבקל יאוות ןיעמ
	 תקולחמב היונשה הלאשה תא התיכב ןוידל תולעהל ןתינ םא רוריבה רמולכ .התיכה תלדל
	 יתמ תוטבלתהה תא גציימ "?
	CR
	T
	־ה תירואית תא רפסה תיבב דמלל רשפאל שי םאה"
	 .רפסה תיב תתיכל ולאככ ןסינכהל שיש תקולחמב תויונשה תולאשה ןיממ איה הלאש

	 הרקמב דקמתי ןוידה ,ליעל טרופש יפכ ,הירואתל םיילארשי םירשקה אוצמל ןתינש ףא
	 הרקמב דקמתי ןוידה ,ליעל טרופש יפכ ,הירואתל םיילארשי םירשקה אוצמל ןתינש ףא
	.יללכה ןוידל ץוחנ וניאש ימוקמ ישגר ןפ תסנכהמ ענמיהל ידכו ללוכ היהיש ידכ ,ינקירמאה

	 תסנכה תקולחמב םידדצה תודמע רקיע הבר תויתיצמתב ואבוי םירבדה תניחבל חיתפכ
	 תסנכה תקולחמב םידדצה תודמע רקיע הבר תויתיצמתב ואבוי םירבדה תניחבל חיתפכ
	:םידומילה תינכותל 
	CRT

	 תיתימאה הירוטסיהה תא םינקירמאה םידימלתה ינפב גיצהל שי יכ ןעוט דחאה דצה
	 תיתימאה הירוטסיהה תא םינקירמאה םידימלתה ינפב גיצהל שי יכ ןעוט דחאה דצה
	 םידבעל םרגנש לודגה לוועה תא םהינפב שיגדהלו ,איהש תומכ ,תירבה תוצרא לש
	 םג ןכש .הלא ונימי דעו 
	1619
	 זאמ ךשמנש קדצה־יא תא םהינפב ףושחל שי .םהיאצאצלו
	 יבחרמ לכב הנבל־אלה תינקירמאה הצובקה לש התנטקהו הרדהה ,הילפהה תכשמנ םויה
	.תינקירמאה הרבחה

	 ,היצנירטקודניא רדגב איה רפסה תיב תתיכל הירואתה תסנכהש ןעוט רחאה דצה
	 ,היצנירטקודניא רדגב איה רפסה תיב תתיכל הירואתה תסנכהש ןעוט רחאה דצה
	 העיגפל תמרוג איהש ,תירבה תוצרא החמצ וכותמש ילרבילה סותאב תעגופ הירואתהש
	.תירקש םצעב איהשו םינקירמאה דוסיה יכרעב

	הרומה ינפב תוחותפה תויורשפאה
	הרומה ינפב תוחותפה תויורשפאה

	 תובקעב .םיכרד ןווגמב עצבתהל לוכי רפסה תיב תתיכב תקולחמב םייונש םיאשונב קוסיעה
	 תובקעב .םיכרד ןווגמב עצבתהל לוכי רפסה תיב תתיכב תקולחמב םייונש םיאשונב קוסיעה
	:ולא םיאשונב םיירשפא םינויד יגוס העברא ןיב ןאכ ןיחבהל ןתינ )
	2018
	( ןהכ

	א..
	א..
	א..
	א..

	 
	 תולוע ובו חותפ ןויד אוהש ,תקולחמב יונש אשונ תודוא לע יתתיכ יטילופ ןויד
	 שבגל לכוי םידימלתה ןמ דחא לכש תנמ לע תוימיטיגלה תודמעה ללכ ןוידל התיכב
	 תיעוצקמה תורפסב תגצומש תיביטמרונה הדמעה בור יפ לע
	.אשונב הדמע ומצעל
	 םייונש םיאשונ תסנכהל היוארהו היוצרה ךרדכ חותפה יתתיכה ןוידה תא האור
	 
	Hand & Levinson, 2012; Hess & McAvoy, 2015;
	( 
	רועישל תקולחמב
	 .
	)
	Zimmerman & Robertson, 2017


	א..
	א..
	א..

	 תרשפאמ הניא הרומה םלוא ,אשונה לע עדי םידימלתה םישכור ובש יטילופ־א ןויד
	 תרשפאמ הניא הרומה םלוא ,אשונה לע עדי םידימלתה םישכור ובש יטילופ־א ןויד
	 הז .וזב וז תורחתמש תוירשפאה תודמעה תולוע ובש יתתיכ ןויד לש ומויק תא
	 הרומה תקמחתמ ובש ,)
	1999
	( םל יבצ ןילה וילעש יטילופ־אה ןוידה רדגב וניא
	 ,אשונב הנד הניא ללכ ןכ לעו תקולחמב יונש אשונב תונוש תודמע ןיב תותמעתהמ
	 יפ לע .רשויב ןתוא הגיצמו תונושה תודמעה תא הרומה תרקוס ובש ןויד והז אלא
	 טבמ תודוקנ יתש תוחפל גיצהל" תקולחמב תויונש תויגוס תרקוסש הרומה לע םל
	.)
	363
	 'מע ,
	2000
	 ,םל( "תוררחשמ םייתש ;תדבעשמ תחא טבמ תדוקנ ...תויגוס ןתוא לע


	א..
	א..
	א..

	 הדמע התיכב שיגדהל תשקבמ הרומה ובש תקולחמב יונש אשונב ירסומ ןויד
	 הדמע התיכב שיגדהל תשקבמ הרומה ובש תקולחמב יונש אשונב ירסומ ןויד
	 תולבוקמ ןניאש תודמע ןוידה לש םויה רדס לעמ הריסמ איהו ,אשונל עגונב תירסומ
	 לבקל הנכומ אלש הרומ תלעופ ,המגודל ,ךכ .תוימיטיגל ןניאשו בחרה רוביצה לע
	 ותעיבק איה תרחא המגוד .תימיטיגל הדמעכ דימלת לש תינעזג הדמע רועישב
	 לש המויק תוכז תא השיחכמה הדמע התיכב לבקל ןיאש ילארשיה ךוניחה רש לש
	.)
	2014
	 ,ןוריפ( לארשי תנידמ


	א..
	א..
	א..

	 התדמע תא לבקל הידימלת לע עיפשהל תשקבמ הרומה ובש יגולואדיא ןויד
	 התדמע תא לבקל הידימלת לע עיפשהל תשקבמ הרומה ובש יגולואדיא ןויד
	 םיקלחב תולבוקמש תורחא תוימיטיגל תודמע תוחדלו ןודנה אשונב תיגולואדיאה
	 .בורה תודמע ולא םא וליפאו ,הרבחב םימיוסמ



	 .
	 .
	CRT
	 תארוהב םייקתהל היושע ולא ןויד תורוצמ תחא לכ ובש ןפואה ןחביי ןלהל

	הנושארה תורשפאה
	הנושארה תורשפאה

	 תועובק ןניא ויתואצותש ןויד ,התיכל 
	 תועובק ןניא ויתואצותש ןויד ,התיכל 
	CRT
	 תסנכה תלאשב חותפ ןוידש איה הנעטה
	 
	Journell,
	 לשמל ואר הזכ ןויד לע( ותעד תא וב עיבהל לוכי דימלת לכשו שארמ תועודיו
	 ובש ,יתגלפמ־יטילופ ןויד אוה ,ליעל בתכנש יפכ ,הז ןויד ירהש .חילצהל לוכי וניא ,)
	2011
	 רפסה תיב ידימלת .םהלש אתגולפה ירבל בישקהל םישקבמ םניא ללכ הגלפמ לכ ירבח
	 וא ענכשל תוסנלו הזל הז בישקהל ,םיאקיטילופה לש םתשיג לעמ תולעתהל ולכוי אל
	 וניא תירבה תוצראב יתגלפמ־יתרבחה בוטיקה .)יביטרבילד( ינלקוש חוכיווב ענכתשהל
	 םינדה םידדצה .יניינעו לוקש ןויד :תילרביל־תיטרקומדה שפנה תאשמ םויק תא רשפאמ
	 בישקהל ילבמ תויתגלפמה־תויתרבחה םהיתודמעב םירצבתמ תקולחמב םייונש םיאשונב
	 ]...[" :)
	Strickler, 2018
	( םנחממ הנושש יטילופ־יתרבח הנחמל תוכייתשמה תודמעל ללכ
	 הפשה תא ונתנבהל ףתוש אוה תמיוסמ הדוקנב םא קר ונחיש ןב תא ענכשל םילוכי ונחנא
	 רשפאש ינויגה ןועיט לש ףסונ ךלהמ ןיא ,ונתנבהל ףתוש וניא אוה םא .םיקסוע ונא הבש
	 םג רמולכ .)
	47
	–
	46
	 'מע ,
	2014/1971
	 ,רולייט( "האלה ונתוא םדקי אל חוכיווה ]...[ תושעל
	 היהתש 
	CRT
	־ה תרדגהל עיגהל ,םיאקיטילופה ומכ אלש ,רפסה תיב ידימלת וחילצי םא
	 לע לטומש רוסיאה לש קיודמה ונכות לע ומיכסי םא םגו ,םיקולחה םידדצה לע תלבוקמ
	 הדימב םהש ,םייגולואדיא תועד יקוליח םידדצה ןיב וראשיי ,םינקילבופרה ידיב םירומה
	.ינלקוש גולאיד תרשפאמש תפתושמ הדימ תמא ירסח רמולכ ,םייליברוסנמוקניא הבר

	 ונשי ,תוהובגה תותיכה ידימלת םה וליפאו ,רפס תיב ידימלתלש חינהל השק ,ןכ ומכ
	 ונשי ,תוהובגה תותיכה ידימלת םה וליפאו ,רפס תיב ידימלתלש חינהל השק ,ןכ ומכ
	 ךרוצל .ינלקושו חותפ ןויד לש הרוצב תקולחמבש הלאשל סחייתהל תנמ לע קפסמ עדי
	 יוצר ףא וא רשפאש תקולחמב היונש הלאש לש הינייפאמ םהמ ןיבהל םהילע הזכש ןויד
	 םידימלתה לש תיתטיש הנכהו קימעמ ןויע תשרוד תאז ןיעמ הנבה .התיכל הסינכהל
	 תובקעב קר .ידוסיה רפסה תיב תותיכמ לחה ינלקושו חותפ ןוידב קלח תליטנ תארקל
	 תומרונ לש הנבהו הרכה ,תויתרושקתו תוינושל תולוכי םלצא חתפתהל תויושע תאזכ הנכה
	 
	Council of
	 וארו(  תיתרוקיב הבשחמו חותינ תולוכי םג ומכ ,הקיטילופה לשו תויתוברת
	 הז ןיינע .חוכיווב םידדצה תודמע תא ןיבהלו ריכהל םידימלתה לע ,ןכ ומכ .)
	Europe, 2016
	 תקולחמב םייונש םיאשונ תארוהב םיכמותש ךוניח ישנא .תיטילופ תוניירוא תגשה שרוד
	 יוצמש עדיה תא דבכל שי התיכב יביטקודורפ ןויד רשפאל תנמ לעש םירובס רפסה יתבב
	 
	Grossman
	( תעדה לע םילבקתמ םהירבדש ימ לאכ םידימלתל סחייתהלו ,םידימלתה ידיב
	 וניא םידימלתה לצא לעופב יוצמש יטילופה עדיה יכ ןועטל רשפא דגנמ ךא ,)
	et al., 2019
	 תועצמאב תושדח םיכרוצ אל רבכ ,)לארשי תוברל( בחרה םלועב םידימלת .דובכל יואר
	 אלו ,תיתרבחה הידמה .תויאנותיע תוקיטקרפ לע תנעשנש תיתרוסמה תושדחה תיישעת
	 הידמה תא .םלועב רעונה ינבל ירקיעה יתושדחה עדיה רוניצ איה ,הבותכה תונותיעה
	 תיטילופה הדמעה תעיבקב םיריעצה ברקב הבר ןתעפשהש תויומד תוליבומ וזה תיתרבחה
	 ,קביפסו ליג־רב(  םיריעצה לש "דיפ"ה לא ןכרד הנאצמתש תושדחה ןוניסבו ,"הנוכנ"ה
	 ליגמ םידימלתה תנכה תשרדנ ןאכ םג .)
	Bergström & Jervelycke Belfrage, 2018
	 ;
	2020
	 עדיב םידיוצמ ויהי תוהובגה תותיכל םעיגהבש ךכ ,תושדח לש תיתרוקיב הכירצל ריעצ
	 .שרדנה יטילופה

	אם(
	 יונש אשונ דמלל םיששוחש םירומ םנשיש םיארמ םלועבו לארשיב םירקחמ יכ ןיוצי דוע
	ידימלת לש תויטילופ תודמע םע תמעתהל אלש םישקבמ םה ."חותפ" אשונכ תקולחמב
	 
	Gindi & Ron Erlich, 2018; Hess &
	 ( רוביצ ישנא לש וא םירוה לש ,)
	Cohen, 2016
	 תובקעב םהלש תיעוצקמה הריירקה עגפית אמש םיגאוד ףא םהו ,)
	McAvoy, 2015
	.)
	2015
	 ,ןהכ לגיפש ,
	2015
	 ,רימת( תותמעתה

	 יונש אשונב יתתיכ ןויד להנל םילגוסמ ןכא םירומה םא לואשלו תושקהל ףא שי ןכ ומכ
	 יונש אשונב יתתיכ ןויד להנל םילגוסמ ןכא םירומה םא לואשלו תושקהל ףא שי ןכ ומכ
	 ןויד להנל תלוכי תלעב תויהל הרומהמ שרוד הזכ ןויד לוהינ .ךכל ורשכוה םאו תקולחמב
	 השפנב םג תויצומאו תושיגר ידיל איביש רשפאש ,תויצומא ררועמו שיגר תויהל יושעש
	 תשרדנ ,תאז לכ לעמ .םישק םיילולימ םיתומיעל עיגהלו התיכה תא גלפל לולעשו ,הלש
	 אלש ינמוד .םידדצה ינועיט תא ריכהלו תקולחמה אושנל יטנוולרה עדימב טולשל הרומה
	 אשונ דמלל חילצהל םתלוכיב דימת םיחוטב םניא םמצע םה םגו ,ךכל םילגוסמ םירומה לכ
	 .)
	Byford, Lennon & Russell, 2009
	( "החותפ" הרוצב תקולחמב יונש

	היינשה תורשפאה
	היינשה תורשפאה

	 
	 לש םתגשה תלוכיל רבעמ יוצמו םינפ־ברו בכרומ תקולחמב יונשה אשונה רשאכ
	 תיכוניחה תורשפאה ירה ,התיכל 
	CRT
	 תסנכה תלאשב לשמל ומכ ,םידימלתה
	 הרומ ידיב םידימלתה ינפב תקולחמבש תונושה תודמעה תגצה היהת תצלמומה
	 הז רוביח לש ןושארה וקלח השעמל .םידדצה תונעט ירקיע תא בטיה הדמלש
	 :םיבלש ינש תב ךרד םיגדה 
	CR
	T
	־ה תודוא לע תקולחמב םידדצה תודמע תא שרפש
	.םידימלתה ינפב ותגצה ןכמ רחאלו הרומה תמרב תקולחמב יונש אשונ לש ודומיל
	 
	 יתפשח אלש יפכ( אשונב התדמע תא ףושחל ילבמ םידדצה תודמע תא גיצהל הלוכי הרומה
	 הגצייש רחאל תישיאה התדמע תא גיצתש העינמ ןיא ךכב ץופחת םא ךא ,)יתדמע תא ליעל
	 
	Hess & McAvoy, 2015;
	Journell,
	(
	 תונושה תודמעה תא יביטקייבוא ןפואבו בטיה
	 .)
	 
	2016; McAvoy & Hess, 2013

	 הרומה תרקוס ובש ןויד יכ איה יתנעט ,תמדוקה הקספה תטקונש ימיטפואה וקל דוגינב
	 הרומה תרקוס ובש ןויד יכ איה יתנעט ,תמדוקה הקספה תטקונש ימיטפואה וקל דוגינב
	 ינפב רשויבו הכלהכ ןתוא הגיצמו התיכל 
	CRT
	־ה תסנכה תקולחמבש תונושה תודמעה תא
	 הרומה תא תבייחמ תאזכ הריקסש םושמ תאז .חיכשה בצמה תויהל לוכי וניא התתיכ
	 םיבר רובעש ,לארשיב םג ומכ תירבה תוצראב םירומהמ םיברלו ,הלש תעדה םוחתמ גורחל
	 רסח ,יזכרמ תושדח רוקמ איה תיתרבחה הידמה )
	Z
	־ה רודו 
	Y
	־ה רוד ינב רובע יאדווב( םהמ
	 לש תיבטימה הריקסה ךרוצל םיבייחתמה תילאוטקלטניא תלוכיו םלוע עדי ,יטילופ עדי
	 
	CRT
	 ומכ היגוס תגצה ,ךכ לע ףסונ .)
	2020
	 ,קביפסו ליג־רב( תקולחמב תויוצמש תודמעה
	 םג ומכ( תירבה תוצראב םירומה לש םתוכיא .תילאוטקלטניא תלוכי הגיצמהמ תבייחמ
	 ,רימת( םירחא םיימדקא תועוצקמ ילעבל תיסחי ,הטעמה ןושלב ,ההובג הניא )לארשיב
	 .
	)
	 
	Eide, Goldhaber & Brewer, 2004
	 ;
	2019

	 יתבב תקולחמב םייונש םיאשונ תארוהל עגונה לכב הקול םירומה לש םתוכיא קר אל
	 יתבב תקולחמב םייונש םיאשונ תארוהל עגונה לכב הקול םירומה לש םתוכיא קר אל
	 יבחרמבו תירבה תוצראב הרסח תאצמנ םירומ תרשכהל תודסומב ךכל םתרשכה םג .רפסה
	.)
	Chikoko et al., 2011; Zimmerman & Robertson, 2017
	( םלועה

	 תארוהל םירשכומש םירומ רתאל לכונש תורשפאה תא לטבל ידכ הלא םירבדב ןיא
	 תארוהל םירשכומש םירומ רתאל לכונש תורשפאה תא לטבל ידכ הלא םירבדב ןיא
	 תא םירישכמ ןכאש םירידנ םירומ ירומ םשו הפ םיאצמנש ףאו תקולחמב םייונש םיאשונ
	  .חיכשה בצמה לע עיבצהל קר אלא ,
	)
	Pace, 2021
	( וז הארוהל םהידימלת

	תישילשה תורשפאה
	תישילשה תורשפאה

	 הדמע התיכב שיגדהל תשקבמ הרומה ובש ,התיכל 
	 הדמע התיכב שיגדהל תשקבמ הרומה ובש ,התיכל 
	CRT
	 תסנכה תלאשב ירסומ ןויד
	 הרורבה תיטילופה הדרפהה .ונינפלש הרקמב ירשפא וניא הירואתה תארוהל עגונב תירסומ
	 התגצה תא הרומ לכל םירשפאמ םניא אשונב בחר סוזנצנוק רדעהו םיקולחה תונחמה ןיב
	 התייחדו ,רוביצה לש עירכמה ובור לע תלבוקמו תימיטיגל הדמעכ דבלב תחא הדמע לש
	 תימיטיגלכ תחא הדמע גיצת וז תוגייתסה תורמלש הרומ .תרחאה הדמעה לש תירסומ אלכ
	 .ןלהל העיפומש תיעיברה תורשפאב השעמל רחבת תירסומ אלכ היינשה תאו

	תיעיברה תורשפאה
	תיעיברה תורשפאה

	 התדמע תא לבקל הידימלת לע עיפשהל תשקבמ הרומה ובש יגולואדיא ןויד םייקתמ ןאכ
	 התדמע תא לבקל הידימלת לע עיפשהל תשקבמ הרומה ובש יגולואדיא ןויד םייקתמ ןאכ
	 תעדומ איהש ףא ,תרחא הדמע לכ החוד הרומה .התיכב 
	CRT
	 דומילל עגונב תיגולואידיאה
	 .םיחרזאה ןיבמ יתועמשמ קלח ברקב תלבוקמ תויהל היושע תרחאה הדמעהש ךכל

	 החוד תילרביל־תיטרקומדה הדמעה .היצנירטקודניא לש רדגב אוה יגולואדיאה ןוידה ןכא
	 החוד תילרביל־תיטרקומדה הדמעה .היצנירטקודניא לש רדגב אוה יגולואדיאה ןוידה ןכא
	 תילילש תועמשמ ומיע אשונ היצנירטקודניא חנומה הרובעו ,ןויד לש הזכ גוס ללכ ךרדב
	 תא רורב ןפואב החנמ ךוניחה דרשמ םג .)
	1992
	 ;
	1990
	 ,רהזי לשמל וארו( תיכוניח יטנאו
	 אוהש ,תיחרזאו תיתרבח־תיטילופ תוברועמלו העדותל ךוניח ןיב ןיחבהל שי" יכ רפסה יתב
	 ,ל"כנמ רזוח( "לוספ אוהש ,תמיוסמ תיתגלפמ־תיטילופ הסיפתל הפטה ןיבו ,יוצר ףאו רתומ
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