
 לוועדה -מפוקו 

 לגישור רב לאומי תרבותי 

 מוגש באהבה

 מעמילי ענבר



 לשאול את עצמנו" פוקואיות"שאלות 

 שינויבאיזו מידה אנחנו יוצרים 

הקיים המצבשימור באיזו מידה אנחנו משתתפים ב 

האם יש , האם זה נכון לעסוק בזכרון השואה כדי לשנות
 (שאלתה של היאם)להנציח את אירועי כפר קאסם 

באיזו מידה מערכת החינוך היא כלי המשרת את הממסד 

  באיזו מידה הפסיכולוגים והיועצים משרתים את הממסד כפי
 (?כמו הפסיכיאטריה ובתי הסוהר לטענתו)שטוען פוקו 

 ממעוף  "האם יש לוועדה מקום לראות את התהליכים
ולשקף למערכת נושאים כמו רב תרבותיות ושונות  " הציפור

 כולל הטיפול בליקויי למידה ושילוב



 ?האם הפתרון הוא הרחבת הקיים

 ואליצור של מנושיןמיסוד השיגעון קטע מתוך הספר 

 (1992, תל אביב:שוקן)

 

 ?האם הפתרון הוא הרחבת הקיים: שירותי אומנה

 

 22הקראה מעמוד 



 בהמשך לגישתנו הנרטיבית

 הסיפור הדומיננטי כידע דומיננטי וכיחידת כח

 

על פי פוקו תפיסת הכח כגורם בעל השפעה שלילית  

 מובילה לתיאוריית הדיכוי

ואילו תפיסת הכח כגורם בעל השפעה חיובית  

"  עיצוב"מובילה לתיאוריה המתייחסת לתפקידו ב

 .חיי בני האדם

 



 האמיתות

"על פי פוקו הן רעיונות מובנים הזוכים למעמד  " האמיתות
 .של אמת

 במובן זה שהן יוצרות נורמות המסיתות את  " נורמטיביות"הן
לכן הן מגדירות את חיי  , בני האדם לעצב על פיהן את חייהם

 האדם

אמת"אחת התוצאות העיקריות של תהליך השלטת ה  "
באמצעות כוח ושל השלטת כוח על ידי האמת היא עיצוב בני  

ומגייס אותם לפעילויות התורמות  " גופים צייתניים"האדם כ
התומכות  " מאחדות"לשגשוג מערכות ידע גלובליות ו

 .  במנגנוני הכח



  פוקו מתייחס לאותן מערכות ידע הטוענות לאמת
מערכות ידע של הדיסציפלינות   -מאחדת וגלובלית

מציאות "המדעיות המודרניות הטוענות ל
 ".אובייקטיבית

בהיותנו משועבדים לכוח הזה באמצעות הידע אנו :
, חסרי חופש בחירה, ממוינים, נידונים, שפוטים

כפונקציה  , מועדים לצורה מסוימת של חיים או מוות
של הדיונים האמיתיים המשמשים נשאים של  

 השפעות הכוח



 בית הסוהר של בנתאם

הוצאת  , מאת אילנה ארבל , פוקו וההומניזם : מתוך

 31עמוד , 2006, דביר 

 

רשת  "השליטה בחברה המודרנית כרוכה בהפעלת 

של מנגנונים המאפשרים מעקב  " צפופה ומלוכדת

 ,רצוף אחרי כל פרט בחברה

 בית הסוהר של בנתאם: הקראה

 



 הפסיכיאטריה והמערכת המשפטית

הפכה הפסיכיאטריה לחלק   19-פוקו מסביר שמן המאה ה
כדי לכלוא אדם  . מכריע בשיקולים של המערכת המשפטית

נדרשת עתה חוות דעת של רופא מומחה שיקבע שאכן אותו 
 .פושע סובל מהפרעות שיש בהן סכנה לציבור

היה על , כדי להיחשב למוסד שיש בו תועלת לחברה
את זה  , הרופאים להשתלב במערכת ההיגיינה הציבורית 

–הם עשו רק אחרי שיכלו להראות שיש סוגי שגעון 
שהרופאים הפסיכיאטריים הם היחידים שמסוגלים לזהות  

את ההבנה הנדרשת כדי לקבוע את סוג הענישה  . אותם
אינך יכול לגזור על  : "סיפקו לשופטים הפסיכיאטרים, הראוי

 "...כי אינך מבין אותו, הנרי הוצאה להורג



 ...היזהרו מהומניזם: פוקו

 שהם הערכים  " הבורגניים"פוקו קושר את הערכים

ההומניסטיים למשטרים הרצחניים ביותר שהתקיימו  

 :במערב במאה העשרים

 "הנאצים היו עוזרות בית במובן הרע של המילה  ,

הם עבדו עם מטאטאים ומטליות מתוך שאיפה לטהר  

...:  את החברה מכל מה שהם חשבו שהוא טינופת

גזעים , יהודים, הומוסקסואליים, חולי עגבת

 ...משוגעים, שחורים, מעורבים

 



  פוקו מעלה את ההשערה שלפיה ההסבר להשמדה

המונית שביצעו הנאצים קשור במדעי האדם שצמחו  

שקשרו את הרעיון  , עם עליית הקפיטליזם והבורגנות

של המיניות הבריאה הנורמלית והמועילה לרעיון 

 .טוהר הדם והגזע

או , מדעי האדם הם אלה שקבעו מהו הנורמלי

או הטבעי באמצעות תיאוריות על טבע  , הבריא

 ...האדם שאין להן דבר עם האמת



 היפרדות ממערכות ידע מאחדות

 :מייקל וייט

החצנת הבעיה עוזרת לאנשים לזהות מערכות ידע מאחדות ודיונים של 
 .משעבדים ולהיפרד מהם" אמת"

ואני  )מיפוי השפעת הבעיה על חייו של אדם ועל מערכות היחסים שלו 
עשוי   -(עמילי-מוסיפה גם על חיים של חברות ותהליכים חברתיים

להביא לחשיפת מערכות ידע מאחדות על ידי כך שמעודדים אדם  
ועל מערכות היחסים  , על אחרים, לזהות אמונות שיש לאדם על עצמו

לאחר שלב הזיהוי אפשר לחקור את ההסטוריה של האמיתות  ...שלו
 .הללו על עיצוב חייו של האדם ומערכת היחסים שלו

,  חשיפת האמיתות באמצעות החצנתן מאפשרות להטיל בהן ספק
 ,  להתנגד להן



 התנגדות למנגנוני הכח

 בשעה שאנו חוקרים את השפעתה של הבעיה על

אפשר  , חיי בני האדם ועל מערכות היחסים שלהם

 .לזהות אתהדרישות להמשך קיומה של הבעיה

 כך אפשר לחשוף את פרטיהם של מנגנוני הכח שבני

 .האדם משועבדים להם

  מכאן אפשר לחזור לשיקופית של השאלות

 לדיון   -על עצמנו" פוקואיות"ה


