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חגית גור )עורכת(. מיליטריזם בחינוך. תל–אביב: בבל. 2005. 369 עמודים

מרדכי בר–און*

במאי 2001 נערך באוניברסיטה העברית בירושלים ובסמינר הקיבוצים בתל–אביב כנס בין–
לאומי שנשא את השם "מיליטריזם בחינוך: מבט ביקורתי". הכרך שלפנינו הוא קובץ מעובד 
של ההרצאות שהושמעו בכנס. הדבר הראשון הבולט לעין הוא היעדרם של גברים. להוציא 
המאמרים  כל  נכתבו  בן–אליעזר,  ואורי  רובין  ג'ויס  על–ידי  בשותפות  שחובר  אחד  מאמר 
התופעות  בביקורת אחת  הנשי  לקול  מובהק  ביטוי  אפוא  מהווה  הקובץ  בלבד.  נשים  בידי 
המרכזיות בחברה הישראלית. ואכן, ראוי הדבר, שכן אחת ההשלכות שיש למרכזיותו של 
נושא הביטחון היא הדרתה של האישה לשולי אחד המוסדות המרכזיים בישראל. העובדה 
למרכזית  זו  סוגיה  הופך  בישראל,  מהנשים  נרחב  חלק  עבור  תקף  עדיין  צבאי  ששירות 
בחקר החברה. כפי שמצביעים באופן משכנע רובין ובן–אליעזר, דווקא הניסיונות המכוונים 
שנעשו בצה"ל לשלב נשים במקצועות לחימה, מדגיש את העובדה ש"התפקידים הצבאיים 
השונים נתפסים במובהק על–פי התפלגות מגדרית" )עמ' 245(. כניסתו לשימוש של המונח 
"חיילות קרביות", מסבירים בן–אליעזר ורובין, לא שינה את עובדת היסוד שרוב החיילות 
עדיין משמשות כפקידות גם בראשית האלף השלישי )עמ' 263(. יתר על כן, מקובל עליי 
שלמבט הנשי בנושא זה יש ערך סגולי. "מקומן ]של נשים[ בשוליים החברתיים מאפשר להן 
והתהליכים  על החברה, המבנה שלה  רק  לא  וביקורתית  נקודת מבט אלטרנטיווית  לפתח 

שמתרחשים בה, אלא גם על דרכי בניית הידע", כפי שמציינת העורכת חגית גור )עמ' 14(.
הקובץ מכיל מאמרים בעלי מוטיווציות שונות. חלקם עומדים היטב במבחן האקדמיות, 
ביקורתי  מחקר  בין  השילוב  הכנס.  ברקע  שעמד  הפוליטי  היום  סדר  ניכר  באחרים  ואילו 
אקדמיים  מוסדות  יחד  חברו  הכנס  לארגון  שכן  מהעין,  סמוי  אינו  אידאולוגית  לביקורת 
בישראל".  החברה  את  "לאזרח  השואפת  לוחמנית  אידאולוגית  תנועה  חדש",  ו"פרופיל 
העורכת אינה מנסה להצניע את הממד האידאי של הפרויקט, אדרבא, היא רואה בו תרומה 
להיחלץ  ושעלינו  מיליטריסטי  חינוך  של  מבוך  בתוך  נמצאים  שאנחנו  ולהבנה  "להכרה 
מתוכו". על–פי סגנון רוב המאמרים אני מרשה לעצמי להניח שבדומה להוגים רבים בימינו 
בין  בשילוב  פסול  כל  רואות  אינן  הכנס  מארגנות  "ביקורתי",  המכונה  לזרם  המשתייכים 
מחקר אקדמי למגמות אידאולוגיות. אחת הטענות הבסיסיות של הביקורת הפוסט–מודרנית 
היא ששום ידע אינו חף מאידאולוגיה, ואולם לקורא שמרני כמוני נראה לא פעם ששילוב 
פוגם במרכיב האינטלקטואלי של הטיעונים השונים. אחת הבעיות הבסיסיות טמונה  כזה 

בהגדרת המושג "מיליטריזם". 
במבוא לקובץ מגדירה חגית גור את המונח כדלקמן: "מיליטריזם הוא מערכת של ערכים 
כוח  והשגת  מדיניות  בעיות  לפתרון  מתאים  אמצעי  צבאי  בכוח  בשימוש  הרואה  ואמונות 
במילון  עיינתי   .)10 )עמ'  וויתור"  במקום פשרה  ושליטה  מתוקפנות  מורכבת  היא  פוליטי; 
ממשי  שימוש  לידי  הדורות  במשך  באו  שאלה  כפי  פירושים  בהצגת  הידוע  אוקספורד, 

עמית מחקר במרכז לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן צבי, ירושלים 	*
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בכתובים, ומצאתי ארבע הגדרות שונות לחלוטין מאלה של גור: 1. הרוח והנטיות האופייניות 
 .3 ואידאלים צבאיים בקרב האוכלוסייה  רווחים סנטימנטים  2. מצב שבו  לחייל המקצועי 
מצב מדיני המאופיין על–ידי מקומו הבולט של המעמד הצבאי בממשל 4. הנטייה לראות 
ביעילות הצבאית אינטרס עליון של המדינה. אף לא מילה אחת על העדפות בתחום המדיני 

או האסטרטגי.
אינני טוען שהגדרות אוקספורד הן אמת מחייבת, אלא שעל ההגדרות לעמוד במבחן 
בכוח  להשתמש  כנטייה  "מיליטריזם"  המונח  הגדרת  כן,  על  יתר  המקובלות.  הפרקטיקות 
שנויים  היסטוריוגרפיים  טיעונים  של  מורכבת  במערכת  מעוגנת  מדיניות  בעיות  לפתרון 
צורך  בישראל  הציבור  מרבית  ראה  וה–60  ה–50  שבשנות  למשל,  ספק,  אין  במחלוקת. 
יסודיות. ההנחה שרווחה אז  להשתמש בכוח הזרוע על מנת להתמודד עם בעיות קיומיות 
הייתה שרק עוצמה צבאית תמנע מהערבים להגשים את איומיהם לערוך "סיבוב שני" ולבטל 
את גזרת המפלה שניחתה עליהם ב–1948. כיום יש המעלים בסימני שאלה הן את תקפות 
ניתוח מסובך של מצבה  דורש  זה  דיון  והן את הפתרונות שנבעו ממנה. אולם  הזו  ההנחה 
המדיני של המדינה באותן שנים והוא מפליג הרחק מן ההגדרה הפשטנית בה משתמשים 
בנטיות  ולא  הלאומי,  המצב  בהערכת  עסק  הזה  הפולמוס  שלפנינו.  בקובץ  רבים  מחברים 

התרבותיות של קובעי המדיניות.1
המצב הזה השתנה לאחר מלחמת ששת הימים, עת הכוח הצבאי החל להיות מיושם לא 
רק לצורך התמודדות עם סכנות קיומיות, אלא גם ובעיקר לשם המשך מצב הכיבוש בשטחים. 
פעולות  להצדיק  החברתית–פסיכולוגית  לנטייה  מעבר  הרבה  הדיון  מרחיק  כאן  גם  אולם 
כוחניות בפתרון בעיות; הרי לא יהיה זה נכון לייחס את מפעל ההתנחלות לנטייה לכוחנות, 

ולהתעלם מהאידאולוגיה הדתית–לאומית )המחייבת שימוש בכוח אך אינה נובעת ממנו(.
עם זאת, מאמרים רבים בקובץ תורמים תרומה מרשימה לחשיפתם של ממדים צבאיים 
מובהקים השולטים במערכות החינוך שלנו; חגית גור מציגה טיעון משכנע בדבר קיומו של 
המרכיב הזה כבר בחינוך בגיל הרך; גליה זלמנסון–לוי מרעננת את זיכרוננו בנוגע לוויכוח 
שסער בארץ בשנות ה–60 סביב מחאתו של פרופ‘ טמרין נגד הוראת ספר “יהושע” לילדים בני 
תשע, מאחר שהוא מציג השמדת עמים כמצווה אלוהית. “בחוברות ]העבודה לתלמידים[ יש 
עיסוק נרחב בהיבטים הצבאיים של כיבוש הארץ ללא הצגת שאלות של מוסר וצדק; החוברות 
מתעלמות כמעט לחלוטין מאכזריותו של הכיבוש ולעתים אף מצדיקות אותו ]...[ ועולה מתוכן 

שמטרות צבאיות, לאומיות ודתיות מצדיקות כמעט כל פעולה ואסטרטגיה” )עמ‘ 133(.
יוגב על ספרי הלימוד בהם משתמשים  אהבתי במיוחד את מאמרה המאוזן של אסתר 
כיום בשיעורי ההיסטוריה. תחום זה הפך זה מכבר, כלשונה של יוגב, ל“שיח ציבורי תוסס 
לאומית  זהות  של  “עיצובה  מורשת  את  להמשיך  המבקשים  בין  מר  פולמוס  מתח”.  ורווי 
חדשה” לבין אלה שראו אפשרות, ואף צורך, לאחר שישים שנה, לחנך את הדור הצעיר על 

ברכי גישות ביקורתיות וראייה מאובחנת יותר של ההיסטוריה )עמ‘ 147(.2

יותר על נושא זה ראו אצל בר–און, מ‘ )1999(. הביטחוניזם ומבקריו: 1967-1949. בתוך מ‘ בר–און )עורך(,   1

אתגר הריבונות ־ יצירה והגות בעשור הראשון למדינה )עמ‘ 103-62(. ירושלים: יד יצחק בן–צבי.
דיון מפורט בנושא זה ראו גם אצל בר–און, מ‘ )2005(. מה קרה ל“היסטוריה החדשה” במעבר האלף?.   2

עיונים בתקומת ישראל, 15, 81-53
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הקובץ ערוך וכתוב ברוח “ביקורתית”. ביקורת היא כמובן ראויה ורצויה, אלא שבדור 
האחרון נטען המושג “ביקורת” במטענים אידיאולוגיים כבדים. ביקורת שוב אינה רק גישה 
אינטלקטואלית עקרונית, לפיה יש להתייחס בחשדנות מתמדת כלפי עמדות מסורתיות, אלא 
היא עמדה אידאולוגית המניחה מראש שהמציאות היא מערכת פגומה ושניתן לעצב מציאות 
חלופית. נטייה זו ניזונה מהשקפות והלכי רוח שרווחים בחלקים מסוימים בעולם האקדמי 
במערב, ואשר מקובל לכנותם בשם “פוסט–מודרניזם”. אין מדובר רק באידאולוגיה, אלא 
בעולם שלם של הנחות עקרוניות, סמלים וביטויים, מעין ז‘רגון השגור בפי “הנאמנים”. לא 
כל הכותבות שלפנינו לוקות בנטייה זו, אולם רבים הם המאמרים בספר הכתובים ברוח זו. 
קצרה היריעה מלהתייחס בצורה מעמיקה יותר אל עולם מושגים זה, ואסתפק רק בהערה 
“הכלה”,  )“הדרה”,  בבניין הפעיל  מופיעים  זה מקרה שרבים מהמושגים האלה  אין  אחת. 
רוב  כי  פוקו, המניחים  עולם המושגים מושפע ממדרשיו של מישל  “הבניה”, “השכחה“(. 
שהיא  הגם  זו,  שגישה  היא  טענתי  השררה.  בעלי  של  הכפייה  תוצר  הם  התרבות  תופעות 
את  לזהות  לחוקרים  מפריעה  היווצרותן,  נסיבות  ועל  תופעות  וכמה  כמה  על  אור  שופכת 
המרכיבים הספונטניים העומדים ביסוד אותן תופעות עצמן. המונחים האלה מרמזים למעמד 
על חורש מזימות כלשהו )הממשלה? הממסד? בן–גוריון?( הכופה את השקפת העולם שלו 
על החברה. היותם של ממדים אלה טבועים עמוק בסדרים החברתיים מחייבת אותנו לבדוק 
כיצד נהה עם שלם אחר התפיסות שהונחלו לו. או שמא היו גורמים חיצוניים שגרמו לאותה 

נהייה.
ביסודו של דבר טוענות מחברות הקובץ כי למציאות הישראלית המתוארת על–ידן יש 
אלטרנטיווה. הן מודעות היטב לעובדה שפעולות החינוך מבוצעות על–ידי מורים ואזרחים, 
להגשמת  להביא  עשוי  המחנכים,  של  עולמם  תפיסת  ששינוי  להאמין  חייבות  הן  ולכן 

האלטרנטיווה הרצויה. הן רואות בקובץ תרומה הבאה לסייע לתהליך זה. 
אני מזדהה בכל לבי עם השאיפה לחזק את המגמות ההומניסטיות והאוניוורסליסטיות 
מיסודה.  המציאות  את  לשנות  לכוחנו  באשר  ספקות  בלבי  נותרו  אולם  ילדינו,  בחינוך 
נוצרה מצירוף של משוגות אנושיות, אך לא פחות  כהיסטוריון אני מכיר בכך שהמציאות 

מכך גם מנתונים ממשיים של קורותינו ושל מצבנו הלאומי.


